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يعترب العمل االجتماعي و التنموي التطوعي من اأهم الو�شائل امل�شتخدمة للم�شاركة يف النهو�ض مبكانة   
املجتمعات يف ع�شرنا احلايل, ويكت�شب العمل االجتماعي اأهمية متزايدة يومًا بعد يوم, فهناك قاعدة م�شلم بها 
مفادها اأن احلكومات, �شواء يف البلدان املتقدمة اأو النامية, مل تعد قادرة على �شد احتياجات اأفرادها وجمتمعاتها, 
فمع تعقد الظروف احلياتية ازدادت االحتياجات االجتماعية واأ�شبحت يف تغيرّ م�شتمر, ولذلك كان ال بد من وجود 
ل الدور الذي تقوم به اجلهات احلكومية يف  جهة اأخرى موازية للجهات احلكومية تقوم مبلء املجال العام وتكمرّ
تلبية االحتياجات االجتماعية, ويطلق على هذه اجلهة » املنظمات اخليية ». ويف اأحيان كثية يعترب دور املنظمات 
واأ�شبح ي�شع  تكميليًا,  ولي�ض  والثقافية  واالقت�شادية  الق�شايا االجتماعية  �شباقًا يف معاجلة بع�ض  اخليية دورًا 

خططًا وبرامج تنموية حتتذي بها احلكومات .
وقد �شاهمت املنظمات اخليية يف تقدمي عدد من املبادرات يف تنمية املجتمع , ومن ذلك العناية بالفقي   
وتقدمي امل�شاعدات املالية والغذائية العينية له ب�شكل م�شتمر . وهذا جهد م�شكور لها , ولكن ينبغي اأن تتجه اجلهود 

واالأموال اأي�شًا بنف�ض القدر لتاأهيل الفقي وتنمية مهاراته وبناء قدرته , ليكون قادرًا على اإعالة اأهله واأ�شرته .
ومع �شعف املبادرات وامل�شاريع يف هذا الباب الأ�شباب عديدة , ولدت فكرة ملتقى » توعية وتاأهيل الفقي   
االأول » ليكون منارة ت�شيء االأفق للعاملني يف املجال االجتماعي من خالل عر�ض اأوراق عمل متخ�ش�شة وجتارب 

ناجحة ا�شتهدفت تاأهيل وتوعية الفقي يف مناطق خمتلفة من اململكة . 
ليكمل م�شية    « الثاين  الفقي  وتاأهيل  توعية   « بتنظيم ملتقى  التايل  للعام  النجاح  نر�شم معامل  االآن  وها نحن 

النجاح ويرفع �شقف الطموح نحو اإبداع جديد يف امل�شاريع واالأفكار.
ختامًا ... ن�شكر راعي هذا امللتقى » موؤ�ش�شة حممد واإبراهيم عبد اهلل ال�شبيعي اخليية » على رعايتهم   
الكرمية ومبادرتهم الرائعة الإقامة هذا امللتقى , ون�شاأل اهلل اأن ينتج هذا امللتقى جناحات ممتدة ومتوا�شلة كما 

كانت يف العام املا�شي وهلل احلمد .
اإدارة امللتقى         
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9د. علي بن عبد الرحمن الروميدور الباحث االجتماعي يف توعية الفقري

15أ. حممد بن عبد الرحمن املورعيجتربة املستودع اخلريي باملدينة  املنورة

27د. يحيى بن إبراهيم اليحيىمن تأهيل الفقري تبصريه بأسباب الفقر

37أ. فيصل بن عبد الرحمن احلميدجتربة املستودع اخلريي بجدة

55م. احلجاب بن أحمد احلازميدور جمعيات الرب يف توعية وتأهيل الفقري

67د. عبد السالم بن عمر الناجيكيف تؤسس وحدة لتوعية وتأهيل الفقري

79أ. حممد اخلطيبجتربة مؤسسة نهر األردن يف متكني اجملتمعات

91أ. أحمد كمالجتربة شركة وايف يف العطاء الذكي
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الورقة االأوىل:
دور الباحث االجتماعي يف توعية الفقي

تقدمي : 
د. علي بن عبد الرحمن الرومي
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مقدمة:
وتهدف هذه الورقة املقت�شبة اإىل حتديد دور الباحث االجتماعي يف توعية الفقي, وهذا يتطلب حتديد   
الدور  هذا  �شمن  وهل  الفقي؟  مع  االجتماعي  دورالباحث  وما  االجتماعي؟  الباحث  هو  ومن  الفقي؟  هو  من 
توعية الفقي؟ وما املق�شود بتوعية الفقي؟ وملاذا الرتكيز على توعية الفقي �شمن الدور الذي يقوم به الباحث 

االجتماعي؟ وما التوعية التي يحتاجها الفقي؟

من هو الفقري:
بالفقي  املق�شود  ولهذا يختلف  توفيه,  ي�شتطيع  اأي ال ميلكه وال  اإىل �شيء ما,  يفتقر  الذي  الفقي هو   
ميلك  ال  من  به  يق�شد  عادة  الفقي  فاإن  املعي�شي  امل�شتوى  ال�شياق  يكون  وعندما  فيه.  الوارد  ال�شياق  باختالف 
االحتياجات االأ�شا�شية املتعلقة باملعي�شة من ماأكل وم�شرب وملب�ض وم�شكن, اإ�شافة اإىل �شرورات احلياة من �شحة 
الفقر قد  تتعامل مع من هذه حاله. لكن  الفقر احلقيقي, واجلمعيات اخليية  املعنى يطلق عليه  وتعليم, وهذا 
يق�شد به من ال ميلك امل�شتوى املعي�شي الذي ميلكه غالب النا�ض يف جمتمع ما, فمن هذه حالة يجد االحتياجات 

االأ�شا�شية ورمبا حاله مي�شوره, لكنها اأقل من غيه العتبارات تتعلق بغياب العدالة يف توزيع املال العام.
التي ترتكز خدماتها على  باهتمام اجلمعيات اخليية  املعني  االأول  املعني  الورقة هو  وما يهم يف هذه   
الفقراء فقرا حقيقيًا, فمن اجلمعيات ما يقدم املاأكل وامل�شرب وامللب�ض اأو املال الذي ي�شتطيع به الفقي توفيها, 

ومنها ما يقدم املاأوى, ومنها ما يقدم املعرفة والرعاية ال�شحية ...اإلخ. 

من هو الباحث االجتماعي:
الباحث االجتماعي هو من يقوم بدرا�شة حالة الفرد اأو االأ�شرة لتحديد مدى احتياجها والطرق املنا�شبة   
االجتماعي  البحث  يف  متخ�ش�شا  يكون  اأن  االجتماعي  الباحث  من  يقت�شي  وهذا  احتياجاتها.  من  لتمكينها 
الفقر,  حالة  مثل  املتقدمون  منها  يعاين  التي  احلالة  يف  متخ�ش�شا  يكون  احلالة,واأن  درا�شة  منهج  وبالتحديد 
بحيث يكون قادرا على معرفة الفقي وحتديد احتياجاته والتفريق بني الفقي ومن يحاول الظهور مبظهر الفقي 
املنا�شبة  الطريقة  قادرا على معرفة  الباحث  يكون  اأن  بد  ال  اإىل ذلك  اإ�شافة  املقدمة.  للح�شول على اخلدمات 
مل�شاعدة الفقي, فقد تكون الطريقة التي يطلبها الفقي مل�شاعدته لي�شت من �شاحله, بل قد تكون �شببا يف بقاء 
حالته, ولهذا ال بد اأن يكون الباحث االجتماعي خمت�شا يف برامج الرعاية والعالج التي قد يحتاجها الفقي, ويكون 

الباحث االجتماعي قادرا على حتديدا مدى احتياجه لها.  



11

ويف العامل العربي حيث تدنت املعايي يف �شبط احلياة العامة اأ�شبح التخ�ش�ض ورقة با�شم �شهادة يتم   
اأن  اأم ق�شرت. واحلقيقة  اأو نحوها �شواء طالت مدة احل�شول عليها  اأو دورة  احل�شول عليها من خالل درا�شة 
التخ�ش�ض قدرات معرفية وعملية من ميلكها يعد متخ�ش�شا �شواء حمل �شهادة اأو مل يحملها. وهذا يدعو اإىل 
القول باأن من اأم�شى يف العمل فرتة من الزمن وك�شب خربة يف هذا املجال ولو كانت قا�شرة اأف�شل ممن يحمل 
�شهادة ويفتقد تلك القدرات. وال �شك اأن االأف�شل من ذلك ت�شحيح اأو�شاع التعليم ليخرج متخ�ش�شني قادرين 

على اأداء االأعمال التي تتطلب تخ�ش�شهم.    
يوجد  ال  االجتماعي, حيث  واالأخ�شائي  االجتماعي  الباحث  التفريق بني م�شطلح  اأي�شا  الق�شايا  ومن   
اأ�شا�ض علمي للتفريق بينهما, فاحل�شول على �شهادة عامة يف جمال علم االجتماع اأو اخلدمة االجتماعية لي�شت 

مربرا كافيا, واإمنا يعتمد االأمر على الربنامج الذي در�شه ال�شخ�ض �شمن التخ�ش�ض العام.  

دور الباحث االجتماعي مع الفقري:
للم�شاعدة  التقليدي  املعنى  لكن  الفقي,  م�شاعدة  اإىل  ي�شعى  االجتماعي  الباحث  اأن  �شبق  فيما  ات�شح   
لدى اجلمعيات اخليية يعني تقدمي م�شاعدة مالية اأو عينية ي�شد بها حاجته موقتًا, ثم يعود مرة اأخرى للح�شول 
اأ�شهم يف تزايد الفقراء يف املجتمع واأ�شهم يف عجز اجلمعيات اخليية عن الوفاء  على امل�شاعدة. وهذا املعنى 
باحتياجات االأعداد املتزايدة. واالأخطر من ذلك اأن يقوم مفهوم االجناز لدى اجلمعية اخليية على الكم اأو العدد 
من الفقراء الذين متت خدمتهم, وهو ما اأ�شبح هدفا ملثل هذه اجلمعيات, بحيث اأ�شبحت ت�شعى اإىل اأن يزداد هذا 
العدد �شنويا الإثبات تطور العمل فيها, وهذا يعني اأن اجلمعية حتولت من حيث ال تعرف اإىل اأن تكون �شببًا فيما 

يفرت�ض اأن حتاول عالجه. 
واملعنى ال�شحيح مل�شاعدة الفقي هو التمكني باأن يعمل الباحث االجتماعي على حتديد الطرق التي ميكن   

من خاللها متكني الفقي للخروج من حالة الفقر واأن يعي�ض حياة كرمية. 
ولهذا فالتمكني يعني متكني الفقي من الو�شائل التي متكنه من العي�ض الكرمي, وهو ما يتم من خالل   
�شواء يف  له  تاأهيله ميكنه من خيارات مل تكن متاحة  اأو  تدريبه  اأو  تعليمه  فالعمل على  اأمامه,  تو�شيع اخليارات 
اأو الفر�ض  اأو املجال الوظيفي  اأو ترقية, وتوعية الفقي بالفر�ض املتاحة له يف جمال العمل  احل�شول على عمل 
االقت�شادية اأو اخلدمات املقدمة من الدولة ملواطنيها, وت�شهيل اإجراءاته لدى اجلهات احلكومية يتيح له خيارات 

اأخرى مل تكن متاحة له, وكل هذا مما ي�شهم يف تغيي حاله ونقله من حالة الفقر اإىل الغنى. 
وانطالقا من ذلك جند اأن توعية الفقي بعد اأ�شا�شي �شمن اأبعاد التمكني وهو ما يناط بالباحث االجتماعي   
القيام به, بل اإن توعية الفقي اأهم اأبعاد التمكني الأن املعرفة والوعي اأهم ما تواجه بها احلياة وتقلباتها, واالعتماد 

الذاتي يتطلب وعيا يجعل االن�شان قادرا اتخاذ القرارات املهمة يف احلياة.
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توعية الفقري:
للو�شول  الالزمة  باملعلومات  تزويده  اأي  حت�شيلها.  وطرق  باملعرفة  الفقي  تزويد  تعني  الفقي  توعية   
بتغي  ومتغيه  متجددة  االأمور  هذه  اإن  وحيث  والعقبات,  املخاطر  وجتنب  والفر�ض  واال�شتحقاقات  للخدمات 
الظروف واالأحوال فاإن املطلب االأ�شا�شي هو اإعداد الفرد )الفقي( ليكون قادرا على حت�شيل ذلك بنف�شه واأن ال 

يكون معتمدا على فرد اأو موؤ�ش�شة. 
وال�شوؤال املهم يف هذا ال�شياق ما التوعية التي يحتاجها الفقي؟ ومع اأن االأمر اأو�شع من اأن يتم ح�شره   
الأن املعنى املطلوب هو متكني الفرد من احلياة الكرمية, اإال اأنه ميكن التاأكيد على حاجة الفقي اإىل اأن يكون واعيا 
بذاته اأوال وبحاله ثانيًا وبطرق نقل الواقع غي املرغوب اإىل واقع مرغوب, وهو ما يتطلب وعيا بالفر�ض واخلدمات 

واحلقوق والواجبات واالإجراءات.

املرجع املقرتح:
 Narayan, Deepa. 2002. Empowerment and Poverty Reduction.

 Washington: The World
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الورقة الثانية:
جتربة امل�شتودع اخليي باملدينة املنورة

تقدمي : 
اأ. حممد بن عبد الرحمن املورعي
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)مشروع إعداد وتأهيل أفراد األسر املسجلة-طموح-(

التمهيد :  
اأن�شئت جمعية م�شتودع املدينة املنورة اخليي ومقرها الرئي�ض يف املدينة املنورة مبوجب ت�شجيلها لدى   
وزارة ال�شوؤون االجتماعية برقم )626( , وي�شمل نطاق خدماتها منطقة املدينة املنورة )فرع املدينة املنورة, فرع 
ينبع البحر, فرع العال, فرع املهد, فرع احلناكية, فرع خيرب, فرع بدر, فرع ينبع النخل, فرع العي�ض,  فرع وادي 
الفرع, فرع الوا�شطة, فرع النخيل فرع وادي رمي( . ولقد مت تاأ�شي�ض جمعية امل�شتودع اخليي على مبداأ حتقيق 
التكافل االجتماعي و�شد حاجة الفقي؛ ابتغاء ر�شا اهلل وخدمة لوطننا الغايل. وهي ت�شعى لتحقيق ر�شالتها »رعاية 

وتاأهيل االأ�شر الفقية, وح�شانة االأعمال اخليية«  من خالل جمموعة من االأهداف : 
تقدمي الرعاية لالأ�شر الفقية يف منطقة املدينة املنورة. 1 .

تاأهيل االأ�شر الفقية يف منطقة املدينة املنورة . 2 .
ن ال�شورة  ح�شانة االأعمال اخليية, وتقدميها كم�شاريع ناجحة للمجتمع؛ مبا يعزز العمل التطوعي, ويح�شرّ 3 .

الذهنية عنه.
وكلمة )االأ�شر الفقية(: اأي االأ�شر  التي ترعاها اجلمعية , و املق�شود تاأهيلها جميعًا اأو اأفراد منها حتى   
يتم ا�شتغناوؤهم بف�شل من اهلل و منة ,من خالل  اإك�شابهم معارف ومهارات العمل املهني ال�شتغنائهم عن اخللق. 
ويتبني من هذا اأن ر�شالة اجلمعية هي نقل االأ�شر من اليد ال�شفلى اىل العليا و من اأ�شر اآخذه اإىل منفقة, وبذلك 

ي�شلح املجتمع .

التعريف باملشروع:
اإن هاج�ض اجلمعية الذي يوؤرقها هو م�شاألة حتويل االأ�شر الفقية اإىل اأ�شر م�شتكفية بل وداعمه للعمل   
اخليي, وعند النظر اإىل توقع زيادة عدد االأ�شر الفقية نتيجة للزيادة املتوقعة يف اأعداد �شكان اململكة بن�شبة 
3.28 % , و بفر�ض ا�شتمرار ن�شبة االأ�شر املحتاجة 12% من �شكان املدينة املنورة فاإن العدد هو تقريبا ثمانية و 
ع�شرون األف اأ�شرة , تغطي اجلمعية منها  فقط �شتة االآف اأ�شرة . كل هذا يقت�شي �شرورة تاأهيل االأ�شرة الإخراجها 
من قائمة اجلمعية و اإدخال اأ�شرة اأخرى , حيث اأن مواردها مهما بلغت ف�شتبلغ �شقفا حمددا مبوارده , ويكون ذلك 
من خالل ال�شعي يف ت�شريع عملية التاأهيل مبفهومه ال�شامل من ناحية اأخالقيات العمل و املهارات املهنية  لتاأمني 
م�شدر كرمي ي�شد عوز االأ�شرة ح�شب حتليل دقيق ملقدرات االأ�شرة و الفر�ض املتاحة يف البلد, ومن هذا املنطلق 

اعتمدت  اجلمعية هذا الربنامج  مب�شمى :
)مشروع إعداد وتأهيل أفراد األسر املسجلة-طموح-(
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فكرة الربنامج .
م�شروع يعمل على تاأهيل اأفراد االأ�شر امل�شجلة باجلمعية تاأهياًل يرتكز يف تنمية الكفايات الوظيفية لدى   
امل�شارك, من خالل اك�شابه املهارات واملعارف وال�شلوكيات ال�شرورية املطلوبة للعمل يف القطاع اخلا�ض , ليكون 

باإذن اهلل فاعاًل يف حت�شني امل�شتوي االقت�شادي الأ�شرته و تاأمني م�شدر كرمي ي�شد عوزها  .

املستهدفون: 
اأفراد و اأبناء االأ�شر امل�شجلة يف جمعية م�شتودع املدينة املنورة اخليي .

الهدف العام:
تطوير الكفايات الوظيفية لدى امل�شارك , من خالل برامج تدريبية وا�شت�شارية متنوعة, لي�شبح باإذن   

اهلل عامال م�شاعدًا يف اكتفاء ا�شرته تاأمني م�شدر كرمي لها  ويتم ذلك من خالل :
•تنمية روح امل�شوؤولية وحب العمل واك�شابه اخالقيات املهنة . 	

•تدريبه على جمموعة من املهارات واملعارف وال�شلوكيات ال�شرورية املطلوبة للعمل يف القطاع اخلا�ض. 	
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األنشطة والفعاليات: 
الفعالية االأوىل ) التاأهيل النف�شي ( ويت�شمن مايلي: 1 -

أ- تقدمي الربنامج التدريبي  ) بناء الذات ( وفق املو�شوعات التالية:
عدد ال�شاعاتعنوان الوحدة التدريبيةم

5�شاعاتمهارات التوا�شل االجتماعي1

5 �شاعاتتقنيات البحث عن الوظيفة 2

5�شاعاتاإعداد ال�شية الذاتية 3

5 �شاعاتاأخالقيات العمل 4

5 �شاعاتتنمية الذات االيجابية5

ب- ور�ض عمل وحلقات نقا�ض:
عدد ال�شاعاتالربامج م
5 �شاعاتحقوق وواجبات املوظف1
5 �شاعاتعقد العمل2
5 �شاعاتنظام التاأمينات االجتماعية3
5 �شاعاتلقاء مفتوح مع مدير موارد ب�شرية4

الفعالية الثانية )  التاأهيل املهاري (: 2 -
عدد ال�شاعاتالربامجم
100 �شاعةمهارات الت�شويق1
100 �شاعةال�شكرتارية2
100 �شاعةاملبيعات3
100 �شاعةاملحا�شبة واملالية4
100 �شاعةم�شئول موارد ب�شرية5
100 �شاعةاإدخال البيانات6
100 �شاعةفنية )كهرباء – ميكانيكا-�شباكة-جنارة(7
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الفعالية الثالثة  )  برنامج تاأهيل امل�شت�شار الداعم  (: 3 -
عدد ال�شاعاتالربامج م

10 �شاعاتدورة التوجيه واالإر�شاد1

5�شاعاتور�شة تعريفية بامل�شروع ومناذجه2

مسارات التأهيل :
نظرا للتفاوت بني فئات امل�شتهدفني واختالف قدراتهم وموؤهالتهم فاإن التاأهيل �شياأخذ عدة م�شارات يحددها 
توفر قاعدة معلومات متكاملة حول امل�شتهدفني ومدى تفاعلهم مع برنامج التاأهيل النف�شي وتوا�شلهم مع امل�شت�شار 

الداعم, مما ي�شاعد بدرجة كبية يف حتديد م�شار التاأهيل والذي �شياأخذ عدة امل�شارات التالية  :

)موؤهل مهنيا ( تدريب نف�شي    

تدريب نف�شي + تدريب مهني 

تدريب نف�شي + تدريب مهني + تعريف بالوظيفة 

تدريب نف�شي + تدريب مهني + تعريف + توظيف 

تدريب نف�شي + تدريب مهني + تعريف + دعم مايل  )تدريب خمتلف (

املدة الزمنية للمشروع:
اأربعة اأ�شهر .

عدد املستفيدين من املشروع:
 )200( متدربًا.

الفئة املستهدفة:
اأفراد و اأبناء االأ�شر امل�شجلة يف جمعية م�شتودع املدينة املنورة اخليي 

ينـــطــلـــــــــــق

ينـــطــلـــــــــــق

ينـــطــلـــــــــــق

ينـــطــلـــــــــــق

ينـــطــلـــــــــــق
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عدد ساعات املشروع:
التاأهيل  يف  تدريبية  دورة  تبلغ عدد �شاعات الربنامج التاأهيلي )140( �شاعة تدريبية وتطبيقية, حيث يت�شمن  
النف�شي بعدد )30( �شاعة تدريبية و)10( �شاعات ور�ض عمل م�شاحبة وعدد )100( �شاعة تدريبية يف التاأهيل 

املهاري  , فيما تبلغ عدد �شاعات برنامج تاأهيل امل�شت�شار الداعم  )15( �شاعة تدريبية .

امتيازات املشروع :
حتديد الكفايات املطلوبة وفق درا�شات علمية واإح�شاءات تتما�شى مع حاجة �شوق العمل. 1 .
تقدمي امل�شروع من خالل مدربني متخ�ش�شني من ذوي الكفاءة العلمية واخلربة العملية. 2 .

تنفيذ امل�شروع وفق اأدلة تنفيذية عالية اجلودة, بدعم فني من قبل فريق عمل متكامل. 3 .
توفر فريق اإ�شراف ميداين احرتايف يعمل وفق اأدلة اإجرائية حتقق معايي اجلودة. 4 .

وجود حتالفات مع جمموعة من  املراكز واملعاهد ذات العالقة بالتاأهيل والتوظيف من القطاعني احلكومي  5 .
واخلا�ض .

تقدمي خطة تنفيذية وزمنية بعد اعتماد امل�شروع. 6 .
التن�شيق مع املدربني وتنفيذ الدورات يف مواعيدها املتفق عليها. 7 .

توفي موجهني متخ�ش�شني ملتابعة وتوجيه وحت�شني اأداء املتدربني امل�شتهدفني,وتكون مهامهم كالتايل: 8 .
أ- التوا�شل مع املتدربني قبل الفعاليات اجلماعية للتاأكد من ح�شورهم يف املكان والزمان املحددين.

ب- التوا�شل مع الغائبني عن الفعاليات اجلماعية ومعرفة اأ�شباب الغياب.
ج- متابعة اأثر التدريب على املتدربني.

د- حل امل�شكالت التي قد تواجه املتدرب خالل الربنامج.
منح كل متدرب احلقائب التدريبية واالأدوات الالزمة للفعاليات امل�شاحبة.  9 .

تزويد املتدربني باملواد االإثرائية يف الربامج امل�شاحبة. 10 .
توفي جميع احتياجات الربامج  التدريبية اأثناء كل دورة. 11 .

توفي م�شرف ميداين للدورات التدريبية طوال فرتة امل�شروع.  12 .
تقدمي الربامج التدريبية وور�ض العمل يف قاعات تدريبية وفق معايي اجلودة املطلوبة. 13 .

تقدمي الفعاليات التطبيقية اجلماعية وجل�شات املتابعة يف قاعات مالئمة وفق معايي اجلودة املطلوبة. 14 .
توفي �شيافة للدورات التدريبية وور�ض العمل طوال فرتة امل�شروع .  15 .

تزويد اجلهة الداعمة بتقرير خمت�شر مدعم بال�شور يف نهاية كل دورة. 16 .
منح كل متدرب �شهادة معتمدة. 17 .

درا�شة وحتليل ر�شا امل�شتفيد من امل�شروع بواقع ا�شتمارة لكل متدرب وتقدمي تقرير بذلك للجهة الداعمة.  18 .
تقييم كل برنامج تدريبي من وجهة نظر املدربني واملتدربني وامل�شرف امليداين واأخ�شائي التدريب.  19 .



21

تقييم م�شتوى التعلم والتغي ال�شلوكي لكل م�شارك من خالل االختبار القبلي والبعدي لكفايات امل�شتفيدين. 20 .
.) 21 .CD + تقدمي تقرير نهائي متكامل يحوي على كامل جمريات امل�شروع )مطبوع

اإنتاج فلم خا�ض عن امل�شروع . 22 .
اإقامة حفل ختامي للم�شروع. 23 .

التكلفة املالية:
تبلغ التكلفة املالية االإجمالية للربنامج )738700( ريال -�شبعمائة وثمانية وثالثني األف و�شبعمائة ريال فقط-, 

وفق التفا�شيل التالية:
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ختامًا:
من  مبزيد  تزويدكم  وي�شعدنا  وا�شتح�شانكم,  ر�شاكم  على  العر�ض  هذا  يحوز  اأن  وجل  عز  اهلل  ن�شاأل   
التف�شيل الأي فقرة من فقرات العر�ض يف حال رغبتم ذلك, وذلك من خالل التوا�شل مع مدير التاأهيل  االأ�شتاذ: 

حممد عبدالرحمن املورعي, هاتف رقم )014800000( حتويلة )4011(, جوال رقم )0505316237(.
كما ناأمل اأن ي�شلنا ردكم حال ح�شول العر�ض على ر�شاكم, خالل اأ�شبوعني من ا�شتالم العر�ض, وميكنكم التوا�شل 
ب�شاأن اإمتام التعاقد مع املدير التنفيذي للجمعية االأ�شتاذ: عبداهلل �شامل احلجوري, هاتف رقم )0148480005( 

حتويلة )4001(, جوال رقم )0503323513(.
و�شلى اهلل على �شيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليمًا كثيًا,,,
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خطة العمل لربنامج ) طموح ( 

تاريخ البدءاجلهة امل�شئولةاملدةالربنامجم

ت�شميم اداة جمع البيانات )ا�شتمارة 1
1435/6/15هـجلنة الباحثنياأ�شبوعم�شارك(

1435/6/20هـاإدارة تقنية املعلوماتاأ�شبوعت�شميم برنامج قاعدة امل�شتهدفني2

1435/6/25هـجلنة الباحثنياأ�شبوعانجمع بيانات امل�شتهدفني 3

متاإدارة التاأهيلاأ�شبوعحتديد االحتياج التدريبي للفئة امل�شتهدفة4

1435/6/27هـجلنة الباحثني + بيت اخلربةاأ�شبوعحتديد اأدوار ومهام امل�شت�شار الداعم5

متاإدارة التاأهيلاأ�شبوعاإعداد كرا�شة و�شروط وموا�شفات الربنامج 6

متاإدارة التاأهيلاأ�شبوعانتقدمي العرو�ض ملراكز ومعاهد التدريب 7

1435/6/21هـاإدارة التاأهيلاأ�شبوعالتعاقد مع بيت خربة للتدريب8

1435/7/1هـبيت اخلربةاأ�شبوعانبناء االأدلة االإجرائية واإر�شادات اجلودة9

1435/7/10هـاإدارة التاأهيل +بيت اخلربةاأ�شبوعانتر�شيح امل�شت�شار الداعم10

1435/7/14هـبيت اخلربةاأ�شبوعالربنامج التدريبي للم�شت�شار الداعم11

1435/7/19هـبيت اخلربة5 اأ�شابيعتنفيذ الربامج التدريبية وور�ض العمل12

تقومي الربامج التدريبية ومتابعة برامج 13
1435/7/19هـبيت اخلربةاأ�شبوعانالتدريب

1435/8/1هـبيت اخلربةاأ�شبوعحتليل اال�شتبانات واإعداد التقارير واملوؤ�شرات14

م�شتمرادارة التاأهيل 11 اأ�شبوعاعقد �شراكات مع اجلهات ذات العالقة15
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الورقة الثالثة:
من تاأهيل الفقي تب�شيه باأ�شباب الفقر

تقدمي : 
د. يحيى بن اإبراهيم اليحيى
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من تأهيل الفقري تبصريه بأسباب الفقر

احلمد هلل رب العاملني و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.  
الفقي هو من زادت م�شروفاته عن وارداته.

من القوانني املعروفة عند معاجلة ظاهرة �شلبية اأن يبداأ بقطع اأ�شبابها واملواد التي متدها.
ُ ُمَتَناٍه,  َياَدِة َغيرْ ُلُبُه ِمنرْ الزِّ ُي َذِلَك َذِريَعًة اإىَل اأَنَّ َما َيطرْ َهَواِت َحدٌّ ُمَتَناٍه َفَي�شِ �َض ِلل�شَّ ومن املقطوع به اأنه »َليرْ  
َرَف َطَلُبَها اإىَل  َبِهيَمِة الَِّتي َقدرْ انرْ�شَ َي َكالرْ َتِهي, َحتَّى َي�شِ َد َهًوى اَل َينرْ ي, َوَعبرْ َق�شِ �َشاُن اأَ�ِشَي �َشَهَواٍت اَل َتنرْ إِنرْ ُي االرْ َفَي�شِ

ُه ِبَقَناَعٍة«. )اأدب الدنيا والدين, مع تقدمي وتاأخي يف الن�ض( َكفُّ َعنرْ ٍل َواَل َتنرْ ُه ِبَعقرْ َزِجُر َعنرْ َوُتَها , َفاَل َتنرْ ِه �َشهرْ ُعو اإَليرْ َما َتدرْ
واالآثار  ال�شهلة,  النقدية  ال�شيولة  له  تتاح  عندما  الطائ�ض  اال�شتهالك  اإىل  امليل  االإن�شان  طبيعة  »ومن   
ين �شوف تهيئ مناًخا مالئًما لنمو الفقر, اإذا عرفنا الفقر  املدمرة النا�شئة عن عبودية فئاٍم كبية من املجتمع للدَّ

باأنه زيادة تكلفة حاجات ال�شخ�ض عن دخله.«) ال�شيخ �شالح احل�شني: املرافعة لديوان املظامل ب�شاأن رواتب الرئا�شة(
“ويالحظ اأنه يف العامل االإ�شالمي حيث توجد روادع ُخُلقيَّة جتاه الربا ـ فاإن عدم وجود قنوات ا�شتثمارية   
غي ربوية مالئمة للمدخرين ـ وال �شيما �شغارهم ـ ال ي�شجع النا�ض على اال�شتثمار وبداًل عن ذلك ي�شجعهم على 
اال�شتهالك الطائ�ض,وخلق حاجات غي حقيقية لدى متلقي التمويل, والعمل الـم�شتمر على لف حبال الرق والعبودية 

على رقبته ل�شالح ال�شيد الـممول.”)�شالح احل�شني: خاطرات يف امل�شرفية االإ�شالمية �ض93( 
اأو  والراأي يجهلون  والفقه  الف�شل  اأهل  واالأمل حينما يرى رجااًل من  ليعت�شر قلبه احلزن  امل�شلم  “واإن   
يتجاهلون حقيقة واقع قامت عليه �شواهد معلنة, لي�ض فقط من التقارير االإح�شائية احلكومية اأو تقارير اجلهات 
املتخ�ش�شة كموؤ�ش�شة )�شمة( التي تف�شح عن حجم القرو�ض البنكية لال�شتهالك )البنوك تقر�ض مقابل ماذا؟( 
ين, اإن االإن�شان يعجب كيف ال يب�شرون بهذه ال�شواهد اأن االأمر  وعن االأعداد الهائلة من االأ�شر اخلا�شعة لغلبة الدَّ
�شبه قاعدة عامة.”)�شالح احل�شني: االعرتا�ض على حكم ديوان  اأن يكون  اإىل  يبنى عليه احلكم  اأمًرا غالًبا  يكون  اأن  جتاوز 

املظامل(

“على اأنه حتى يف البلدان ال�شناعية الراأ�شمالية ترتفع اأ�شوات النقد للتو�شع يف االئتمان اال�شتهالكي   
د االقت�شاد الراأ�شمايل.”)�شالح  ا خطًيا يهدِّ لتمويل عقود املخاطرة, بل اإن خرباء االقت�شاد يعتربون ذلك مر�شً

احل�شني: املرافعة لديوان املظامل ب�شاأن رواتب الرئا�شة(.

ـ يف ت�شخم م�شرومي لتبلغ  ـ الطائ�ض يف الغالبـ  كان من نتائج هذا الو�شع اأن ترتفع القرو�ض لال�شتهالكـ   
يف خالل �شنتني فقط مائتي مليار ريال .)خاطرات يف امل�شرفية االإ�شالمية �ض122( .
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ويف اآخر اإح�شائية ملوؤ�ش�شة النقد: �شهدت القرو�ض اال�شتهالكية بنهاية الربع الثالث 2013 ارتفاعا بن�شبة   
18 % مقارنة بنف�ض الفرتة من عام 2012, لت�شل اإىل 327 مليار ريال.)انظر موقع �شمة(

ب�شمان  لال�شتقرا�ض  الطائ�ض  اندفاعهم  يف  البنوك  �شلطة  حتت  املوظفني  رواتب  و�شع  �شاهم  »لقد   
رواتبهم لتمويل ا�شتهالك �شلع وخدمات كان ميكن اال�شتغناء عنها . )خاطرات يف امل�شرفية االإ�شالمية(

ر للبنوك اإعطاء امل�شتفيد القر�ض بدون حاجة اإىل �شمان اأو حتوط �شد عدم وفاء املدين ب�شبب  وهذا ي�شَّ  
الذي قد منح  البنك  �شلطة  اأو معا�شه حتت  راتبه  اإليه  يحول  الذي  امل�شتفيد  اأو مماطلته, فوجوُد ح�شاب  عجزه 
القر�ض للم�شتفيد يف مقابل ا�شرتاط خ�شم اأق�شاط الوفاء به من ح�شابه �شماٌن كاٍف لوفائه بالقر�ض.)املرافعة لديوان 

املظامل ب�شاأن رواتب الرئا�شة(.

اإن ت�شهيل الدين وتي�شي الو�شول اإليه مع الت�شويق والدعاية له عامل اأ�شا�ض يف الفقر.  
)ومما زاد يف اندفاع النا�ض اإىل االقرتا�ض عبارات االإعالنات ال�شريحة التي تلح البنوك يف اإ�شراٍر على   
توجيهها يف ال�شحف للراغبني يف االقرتا�ض الربوي: )هل تريد �شيولة لق�شاء رحلة العمر... لكذا لكذا... البنك 
يقدم لك ال�شيولة املطلوبة باأ�شرع وقت واأ�شهل اإجراء وبدون �شمان وال كفيل(. )املرافعة لديوان املظامل ب�شاأن رواتب الرئا�شة(. 
مثاال  نورد  للمعا�ض  امل�شتحق  اأو  املوظف  حياة  على  القر�ض  هذا  ملثل  ال�شلبي  االأثر  مبلغ  نت�شور  »لكي   

منوذجيا �شائًعا.
اأق�شاط  القر�ض على  ا�شرتداد مبلغ  ي�شاوي راتبه ملدة �شنتني حتت �شرط  ا  امل�شتفيد قر�شً البنك  مينح   

�شهرية ت�شاوي ثلث الراتب.
هذا يعني اأن هذا املوظف بحبل الدين امللتف على رقبته �شيظل جمرًبا على التخلي عن ثلث راتبه الذي   
رتب عليه حياته يف املدة املا�شية مدة �شت �شنوات الأجل اأن ي�شدد اأ�شل الدين, ي�شاف اإىل هذه املدة مدة اأخرى 

كافية لت�شديد الربا.« 
ومبا اأن راتب املوظف يف الغالب ال يزيد بال�شرورة بن�شبة متاثل الزيادة يف احتياجاته يف امل�شتقبل )على   

�شبيل املثال �شوف تزداد اأعباوؤه العائلية بزيادة عدد اأوالده وبناته وتاآكل اأ�شوله التي حتتاج اإىل جتديد(.
اأو  التكميلية  االأ�شا�شية حلا�شره وحاجاته  يرتهن م�شتقبله وحاجاته  املوظف �شوف  اأن هذا  يعني  وهذا   

الوهمية.)املرافعة لديوان املظامل ب�شاأن رواتب الرئا�شة(.
واالقرتا�ض للدخول يف )عقود املخاطرة يف االأ�شهم اأدخل الدموع على اآالف البيوت.()�شالح احل�شني: مقال   

االإ�شالح(
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)ا�شتعمال املال يف غي وظيفته الطبيعية اأي اإخراجه عن اأن يكون قيامًا للنا�ض, واتخاذ املال طريقًا ذا   
اجتاه واحد من الفقي اإىل الغني ليكون املال دولة بني االأغنياء وحتمية الظلم بني طريف املعاملة يف عقود املخاطرة 
وعقود الربا )تظلمون وتظلمون( كل هذه ال�شمات الثالث من ال�شمات املالزمة للنظام الراأ�شمايل( )مقال االإ�شالح( 

وهذا النظام من اأعظم اأ�شباب الفقر يف العامل
ر النظام البنكي عمليات اال�شبكيولي�شن )Speculation(, فاأ�شبح العامل اأ�شبه مبائدة قمار  اإذ ي�شَّ  

وا�شعة, واأ�شبح اال�شبكيولي�شن ي�شتاأثر بـ )97%( من تدفق النقود بني بلدان العامل, ويبقى للتجارة )3%( فقط
اإن امل�شكلة الكربى القت�شادات ال�شوق الغربية وهي يف الواقع م�شكلة مل حتل اأبدًا هي التقلبات االقت�شادية وتغيات 
القيمة احلقيقية للنقد التي تعيق يف الوقت نف�شه فاعلية االقت�شاد وعدالة توزيع الدخول و�شمان العمل واملوارد 
وال�شنك  الت�شغيل  ونق�ض  والظلم  االإنتاج  ونق�ض  االقت�شادي  اال�شتقرار  عدم  اإن  االجتماعي,  ال�شالم  واأخيًا 
والبوؤ�ض وهي امل�شائب الكربى القت�شادات ال�شوق ... وكل هذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا باملوؤ�ش�شات النقدية واملالية 

لالقت�شادات الغربية«)خاطرات يف امل�شرفية االإ�شالمية(
ومما يعيق تاأهيل الفقي للو�شول اإىل االكتفاء انحياز البنوك اإىل اجلدارة االئتمانية:

اأن النظام االئتماين الغربي ينتهي باملال اإىل اأن يكون دولة بني االأغنياء وذلك نتيجة  »كل اأحد يعرف   
لعدة اأ�شباب منها: اأن الربا نظام متحيز لناحية اجلدارة االئتمانية, ولي�ض لناحية اجلدوى االإنتاجية فكلما كانت 

اجلدارة االئتمانية لل�شخ�ض اأكرب كان معدل الربا الذي يدفعه اأقل وفر�شته يف احل�شول على التمويل اأعظم . 
ِمُل عبئًا اأقل, وبالعك�ض فاإن املن�شاأة  ِل عبء الربا حَترْ مُّ مبعنى اآخر اأنَّ املن�شاأة الكبية التي هي اأقدر على حَتَ  
املتو�شطة وال�شغية التي قد تكون ذات اإنتاجية اأعظم مبقيا�ض امل�شاهمة يف الناجت الوطني حت�شل على مال اأقل 
ب�شعر ربا اأعلى وهذا هو اأحد االأ�شباب يف النظام الراأ�شمايل للنمو ال�شرطاين للمن�شاآت الكبية واختناق املن�شئات 

املتو�شطة وال�شغية« )خاطرات يف امل�شرفية االإ�شالمية( 
جدارتهم  ل�شعف  املقرت�شني  �شغار  تو�شع  التي  الفوائد  فاإن  االإئتمانية  للجدارة  البنوك  حتيز  ب�شبب   
االأكرب من  العبء  الفقي  فيتحمل  االئتمانية  اأ�شحاب اجلدارة  املفرو�شة على  الفوائد  اأكرب من  تكون  االئتمانية 

الربا.
لقد اأخذ البنك ثلث راتب املوظف واأما الباقي فتت�شدر له حمالت التق�شيط باأنواعها: �شيارات, بطاقات   

�شوا, واأجهزة وغيها,كل ذلك بال �شوابط وال قيود, فال حد للزيادات, وال حد للقر�ض, وال نظر مل�شتوى الدخل.
ويزيد االأمر �شوءا ما ي�شمى ت�شديد القر�ض, و�شورته اأن ياأتي اإىل املدين ويبعه بيعا �شوريا مبلغا يكفي ل�شداد دينه 
اأخذ القر�ض ياأخذ امل�شدد دينه وزيادة الربا ويبقى للم�شكني مبلغ من  اآخر ومبجرد  عند البنك ليحق له قر�ض 

القر�ض اجلديد بزيادته, فيتهن راتبه كله اأو اأكرثه �شنني عددا.
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العالج:
يحد من هذا امليل اجلارف اإىل اال�شتهالك الطائ�ض والديون ويكبح اآثاره ال�شارة عوامُل ثقافية واجتماعية   

واقت�شادية.... 
فمن العوامل االقت�شادية

ا�شتعمال الـمــال يف وظيفته الطبيعية باأن يكون اأداة التعامل ولي�ض حماًل للتعامل, وبهذا ومبراعاته القاعدة  1 .
ال�شرعية )اأن ال يبيع االإن�شان ما لي�ض عنده( �شيتفادى ا�شتعمال املال يف غي وظيفته الطبيعية بال�شورة التي 

نراها اليوم.... )خاطرات يف امل�شرفية(
حتقيق املبادئ القراآنية الثالثة يف التعامل مع الـمال وهي: 2 .

َواَلُكُم}  اأَمرْ َفَهاَء  ال�شُّ ُتوؤرُْتوا  َواَل   } ال�شفهـــاء  لطي�ض  حمـــاًل  يكون  وال  للنا�ض  قيامًا  الـمــال  يكون  أ. اأن 
)�شورة الن�شاء, 5( . 

والت�شويق  االإنتاج  حاجات  مواجهة  وهي  الطبيعية  وظيفته  يف  الـمــال  ي�شتخدم  باأن  هذا  ويتحقق 
خطر  اأكرب  اأن  االعتبار  يف  ماأخوذًا  ومنوه,  االقت�شاد  ا�شتقرار  اإىل  و�شواًل  العاقل  واال�شتهالك 
عدم  وهو  جذوره  يف  الكامن  املزمن  مر�شه  احلا�شر  الوقت  يف  والعاملي  املحلي  االقت�شاد  يهدد 

اال�شتقرار. 
وهذا الـمر�ض بالن�شبة لالقت�شاد العاملي مظهره اأن هذا االقت�شاد يقوم على اأهرامات من الديون 
امل�شاربة على  ت�شبب هذا عن حمى  ثابت, وقد  اأ�شا�ض  يرتكز بع�شها على بع�ض, ولكن على غي 
اأ�شبه بناد كبي للقمار, هذه امل�شاربة اإمنا  العمالت, وامل�شاربة على االأ�شهم, حتى اأ�شبح العامل 
يدعمها االئتمان الربوي حيث اأ�شبح كل واحد ميكنه اأن ي�شرتي بدون اأن يدفع ويبيع بدون اأن يحوز, 
ويف تدفق النقود بني دول العامل حتظى امل�شاربة بالن�شبة العظمى, وال حتظى التجارة احلقيقية اإال 

بن�شبة �شئيلة . 
اها االئتمان على ال�شورة الغربية التي يجري  اإن هذه الـم�شاربة امل�شعورة واملحمومة قد اأتاحها وَغذَّ

عليها اليوم . هذا يعني اأن املال �شار ي�شتعمل يف غي وظيفته الطبيعية .
واإذا كان الن�شاط االقت�شادي غايته االأ�شا�شية اإ�شباع حاجات النا�ض غي املحدودة مبوارد حمدودة 
فاإن هذه الغاية لن ميكن حتقيقها ما دام املال ي�شتعمل يف غي وظيفته الطبيعية على نحو ما هو 

واقع . 
والـمفرو�ض اأن الـم�شـــرف االإ�شالمي احلقيقي ــ اإذا وجد ــ �شيغي هذه ال�شورة, ويف اآلية عمله, 
وبهذا  للتعامل,  حماًل  ولي�ض  التعامل  اأداة  يكون  باأن  الطبيعية  وظيفته  يف  الـمــال  ي�شتعمل  �شوف 
ومبراعاته القاعدة ال�شرعية )اأن ال يبيع االإن�شان ما لي�ض عنده( �شيتفادى ا�شتعمال املال يف غي 

وظيفته الطبيعية بال�شورة التي نراها اليوم .
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ب.  اأن ال يكون الـمــال ُدولًة بني االأغنياء, وكل اأحد يعرف اأن النظام االئتماين الغربي ينتهي باملال اإىل 
اأن يكون دولة بني االأغنياء وذلك نتيجة لعدة اأ�شباب منها: اأن الربا نظام متحيز لناحية اجلدارة 
كان  اأكرب  لل�شخ�ض  االئتمانية  اجلدارة  كانت  فكلما  االإنتاجية  اجلدوى  لناحية  ولي�ض  االئتمانية, 

معدل الربا الذي يدفعه اأقل وفر�شته يف احل�شول على التمويل اأعظم . 
ِمُل عبئًا اأقل, وبالعك�ض فاإن  ِل عبء الربا حَترْ مُّ مبعنى اآخر اأنَّ املن�شاأة الكبية التي هي اأقدر على حَتَ
املن�شاأة املتو�شطة وال�شغية التي قد تكون ذات اإنتاجية اأعظم مبقيا�ض امل�شاهمة يف الناجت الوطني 
حت�شل على مال اأقل ب�شعر ربا اأعلى وهذا هو اأحد االأ�شباب يف النظام الراأ�شمايل للنمو ال�شرطاين 

للمن�شاآت الكبية واختناق املن�شئات املتو�شطة وال�شغية .
وهذا هو العامل االأهم يف ان�شياب اأموال العامل االإ�شالمي اإىل االأ�شواق الـمــالية الغربية التي هي 
اأقل اإنتاجية بحكم حدة املناف�شة, واأقل حاجة للمال, ويف اأن يحرم منها العامل االإ�شالمي الذي من 

املفرو�ض اأن يكون اال�شتثمار فيه اأكرث اإنتاجية وهو على كل حال اأكرث حاجة لراأ�ض الـمال . 
والـمفرو�ض اأن الـم�شرف االإ�شالمي احلقيقي ـ اإذا وجد ـ باطراحه الربــا �شكاًل وجوهرًا وباتخاذه 

اآلية خمتلفة للتمويل, �شيجرب راأ�ض الـمال على تغيي م�شــاره. 
َفَلُكمرْ  ُتمرْ  ُتبرْ َواإِنرْ  َوَر�ُشوِله   ِ ٍب ِمَن اهللَّ َفاأرَْذُنوا ِبَحررْ َعُلوا  َتفرْ َفاإِنرْ مَلرْ  ج. عدم الظلم يف الـمعــاملة الـمالية { 
م  رَّ َلُموَن } )�شورة البقرة, االآية 279( ويف العادة يقال اإن الربا حُمَ ِلُموَن َواَل ُتظرْ َواِلُكمرْ اَل َتظرْ ُرُءو�ُض اأَمرْ
ب�شبب ظلم الـمرابي للفقي با�شتغالله حاجته, والواقع اأن الربا يف ذاته ظلم ولو كانت معاملته بني 
املرابي واملو�شر, بل اإن املرابي يف العادة يتعامل مع �شاحب املالءة وال يتعامل مع الفقي املدقع الأن 
الفقي ـ كما يقال ـ اأقوى من ال�شلطان, واملرابي اأذكى من اأن يتعامل مع �شخ�ض ال ي�شمن قدرته 
على اأن يرد اإليه راأ�ض املال ف�شاًل عن الربا, اإن الربا ظلم من حيث اإن املرابي ياأخذ الزيادة عن 
راأ�ض ماله بدون مقابل, وهذا يت�شح باملقارنة بني القر�ض الربوي والبيع االآجل, فالبائع مثاًل يقدم 
قيمة اقت�شادية م�شافة تتمثل يف حيازة ال�شلعة وتخزينها وت�شويقها, وهو يقوم بهذا الدور بالقوة 
اإن مل يكن بالفعل, اأما املرابي فال يوؤدي عمله اإىل اإنتاج اأي قيمة م�شافة ت�شتحق اأن تكون مقاباًل 

للربا ـ اأي الزيادة ـ التي ياأخذها من املدين . )خاطرات يف امل�شرفية االإ�شالمية(
التعامل ال�شرعي باملال هو )التعامل باملال ال يف املال( وحتقيق املبادئ الثالثة يف التعامل مع املال )وهي اأن  3 .
يكون املال قياما للنا�ض, وال يكون دولة بني االأغنياء, وعدم الظلم يف املعاملة املالية(. ولو بلغ التعامل التجاري 
باملال 6% فقط النتهت البطالة وانتهى الفقر فكيف لو كان املال كله م�شخرا ملا خلق له!. ولعل ال�شرع مل يوجب 
الزكاة يف االأ�شول املوؤجرة كالعقارات وال�شفن والطائرات ونحوها, الأن الدور التنموي الذي تقوم به ي�شاهم 
باإغناء كثي من النا�ض العاملني يف خدمة هذه االأ�شول. فمثال الناقالت حتتاج اإىل طاقم قيادة وطاقم �شيانة 

وخدمات موانئ وعمال حتميل وتنزيل وغيها. ويقا�ض الباقي عليها.
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ومن العوامل االجتماعي للعالج:
•اال�شتغالل االأمثل لالأوقاف واالأموال اخليية: 	

يالحظ اأن ريع االأوقاف ودخل اجلمعيات اخليية  ينتج اأمواال طائلة ال تتنا�شب باأي وجه مع حالة الفقر 
املوجودة يف املجتمعات االإ�شالمية, وهذا ي�شي اإىل ق�شور كبي يف التعامل االأمثل مع هذه املوارد.

•ح�شن النظر يف ك�شب املال و�شرفه.. 	
من املالحظ اأن من اأ�شباب الفقر دخول كثي من النا�ض يف م�شاريع ال يح�شنها وباأموال ال ميلكها اإما 
قرو�ض اأو م�شاهمات يف اأموال االآخرين مع ا�شتعجال الثمرة يف م�شروع مل تكتمل درا�شته فيف�شل فيها 

وترتاكم عليه الديون, فين�شم اإىل طبقة الفقراء املديونني. 
•اأن تقوم الدولة ممثلة بوزارة االأوقاف بعمل �شندوق القر�ض احل�شن خا�ض للمحتاجني . 	

•فتح �شناديق القر�ض احل�شن من قبل رجال االأعمال اإذ القر�ض ن�شف ال�شدقة. 	
•فتح �شناديق القر�ض احل�شن يف اجلهات اخليية. 	

•نقد مظاهر الرتف والبذخ يف امل�شاكن والوالئم واملقتنيات. 	
•املحاربة االجتماعية لظاهرة االقرتا�ض البنكي. 	
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ومن العالج الثقايف:
•التوعية وت�شجيع �شيا�شة االدخار والتوفي... 	

•ت�شجيع املواطنني على اال�شتثمار واإيجاد م�شادر دخل بديلة الأفراد االأ�شرة ... والتوعية باال�شتثمارات الناجحة  	
وخطورة اال�شتثمار بدون درا�شة او مع اأ�شخا�ض ال ميكن الوثوق بهم 

•التوعية باأ�شرار القرو�ض الربوية بكل اأنواعها ...  	
•ن�شر الوعي بخطورة االقرتا�ض والتحذير منه: يف خطب اجلمعة والربامج التلفزيونية والندوات والدورات  	

وغيها.
•على الدولة و�شع قوانني للحد من االقرتا�ض والت�شديد يف هذا اجلانب .. ومنع البنوك من و�شع اإعالنات  	

وعرو�ض.
•التوعية بطرق الك�شب احلالل والرتغيب فيها ويف احلالل ما يغنينا عن احلرام ... 	

•قيام حمالت توعية باأ�شرار اال�شتهالك الطائ�ض واآثاره ال�شلبية. 	
للم�شتقبل خطوة  املتدرج  والبناء  االأولويات,  وترتيب  االأمثل,  ال�شراء  ال�شرف وطرق  اأ�شاليب  على  •التدريب  	

خطوة.
اإىل  النا�ض  الإر�شاد  وال�شعي  ال�شابقة  املخاطر  تلك  من  النا�ض  بحماية  تعنى  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  على  •احلر�ض  	

البدائل النافعة.

ويف اخلتام:
�شحيح  الرجال«  وغلبة  ين  الدَّ و�شلع  ل  والُبخرْ واجُلبرْ  والك�شل  والعجز  واحلزن  الهم  من  بك  اأعوذ  اإين  «اللهم 

البخاري.
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الورقة الرابعة :
جتربة امل�شتودع اخليي بجدة

تقدمي :
اأ. في�شل بن عبد الرحمن احلميد
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متهيد
احلمد له رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف االأنبياء واملر�شلني نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه   

اأجمعني .. اأما بعد
فاإن من نعمة اهلل على العباد اأن جعل دعائم املحبة والرحمة والتكافل والتعاون اأ�شا�ض من اأ�ش�ض البناء   
َن َعِن  َهورْ ُروِف َوَينرْ َعرْ �ٍض َياأرُْمُروَن ِباملرْ ِلَياُء َبعرْ ُهمرْ اأَورْ �شُ ُوؤرِْمَناُت َبعرْ ُوؤرِْمُنوَن َواملرْ االجتماعي يف االإ�شالم حيث قال تعاىل :{ َواملرْ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم }  ُ اإِنَّ اهللَّ َحُمُهُم اهللَّ َ َوَر�ُشوَلُه اأُوَلِئَك �َشَيرْ َكاَة َوُيِطيُعوَن اهللَّ اَلَة َوُيوؤرُْتوَن الزَّ َكِر َوُيِقيُموَن ال�شَّ ُنرْ املرْ
)التوبة / 71(

 و عن اأبي مو�شى عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  قال  : )اإن املوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�شد بع�شه بع�شا( . و�شبك 
بني اأ�شابعه  �شحيح البخاري - )ج 1 / �ض 182(  ويف احلديث االآخر عن النعمان بن ب�شي يقول : قال ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و �شلم ) ترى املوؤمنني يف تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجل�شد اإذا ا�شتكى ع�شو تداعى له 
�شائر ج�شده بال�شهر واحلمى ( �شحيح البخاري - )ج 5 / �ض 2238(  وقال �شل اهلل عليه و�شلم ) ما اآمن بي من 
بات �شبعاًنا وجاُره جائٌع اإىل جنِبه وهو يعلُم ( �شحيح الرتغيب والرتهيب لالألباين وغيها من ن�شو�ض الوحيني 

والتي يظهر فيها جليا ترابط املجتمع وعمق اأوا�شر الدعم وامل�شاندة وتفقد القريب والبعيد .
يتمثل يف موؤ�ش�شات  البعد اخليي واالجتماعي  واأ�شبح  املجتمع  بنية  الذي تغيت فيه  الع�شر احلديث  ويف هذا 
العمل االجتماعي واخليي كانت امل�شوؤولية الكربى لتج�شيد هذه القيم وهذه املعاين التي دلت عليها الن�شو�ض 

موكلة ب�شكل كبي اإىل هذه املوؤ�ش�شات .
واإذا نظرنا اإىل ما و�شلت اإليه الب�شرية يف هذا الع�شر من اأهمية التخ�ش�ض والتكامل بني املوؤ�ش�شات يف   
حتقيق هذه القيم , وغر�ض هذه املفاهيم , والقيام بواجب املجتمع اجتاه الفقراء واملحتاجني من اأبنائه , �شنجد 

اأنف�شنا اأمام مهام اإ�شالحية كربى تقوم بها اجلمعيات اخليية وموؤ�ش�شاتها .

فاإنا املجتمعات القوية احلديثة هي : التي تتكامل فيها قطاعات العمل ) احلكومي واخلا�ض واخليي   
اجتاه املجتمع ( الإغالق اأبواب اجلرمية , ومعاجلة االأمرا�ض االجتماعية , وتقوية جانب املمانعة يف هذا املجتمع 

حتى ال يتحلل ويتفكك اأو ينهار ويذوب ..
وحيث اإن امل�شتودع اخليي بجدة اأحد هذه اجلمعيات , ويتخ�ش�ض يف معاجلة الفقر وتاأهيل الفقراء قام   
ة برامج وجمموعة جتارب ن�شعد بطرحها لكم عرب هذا امللتقى لن�شاهم يف التكامل  بدوره يف ذلك عرب تنفيذ عدرّ
تاأهيل    : وهي  اأال  الكربى  الغاية  لتحقيق  اأف�شل �شورة ممكنة  لتحقيق  وذلك   , وتبادل اخلربات  بني اجلمعيات 

الفقراء و�شد حاجتهم وامل�شاعدة يف اإخراجهم من دائرة الفقر .
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�شنوات م�شت,  ثماين  املقدمة خالل  التجارب  اأبرز  التي متثل  املخت�شرة  الورقة  بهذه  نتقدم  املنطلق  ومن هذا 
من  متكاملة  منظومة  اإىل  للو�شول   , احلقل  هذا  يف  العاملني  جلميع  ومقرتحاتنا  تو�شياتنا  خاللها  من  ن�شجل 

الربامج وامل�شاريع التي ميكن اأن ُنرثي بها العمل اخليي واالجتماعي .
ويف اخلتام ن�شكر موؤ�ش�شة ال�شبيعي اخليية على هذه املبادرة الرائعة واملتميزة يف تبني ملتقى �شنوي يعالج فيه 
ال�شاحة باالأطروحات املتميزة واالأفكار  العقول وتتحرك  الفقراء وتاأهيلهم لكي تتالقح  الفقر وم�شاعدة  مو�شوع 
ه اأن يجعل هذه اجلهود املباركة  النية والتجارب االإثرائية للعاملني يف احلقل االجتماعي , ون�شاأل اهلل بكرمه ومنرّ

يف ميزان ح�شنات اجلميع و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد واآله و�شحبه اأجمعني .

مقدمة عن التأهيل وطبيعة حياة الفقر :
اإن الفقر يف هذه االأزمنة ي�شكل مر�شًا اجتماعيا خطيا , يهدد املجتمعات ويوؤذن بانهيارها كلما ات�شعت   

�شريحته وقلت اأعداد الطبقة املتو�شطة ؛ والتي تعترب حلقة الو�شل بني االأغنياء والفقراء. 
اإذ اإن الفقر يف هذا الزمان اأ�شبح �شجيع اجلهل , وم�شتنقع اجلرمية واملر�ض يف غالب االأحيان وال عجب فالفقر 
له اآثار متعددة منها :  العقدية والفكرية , واالجتماعية واالقت�شادية , وال�شيا�شية وغيها , ولذلك ا�شتعاذ النبي 
لِة , و اأعوُذ بك  r كثيا من الفقر , كما جاء يف �شحيح اجلامع قوله :  )اللهم اإينِّ اأعوُذ بك من الفقِر و القلَِّة و الذَّ

من اأنرْ اأَظِلَم اأو اأُظَلُم ( 
بل كان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يعلمنا عند الدعاء ؛ باأن ن�شاأل اهلل اأن يقينا اهلل فتنة الفقر كما جاء   
يف احلديث يف �شحيح البخاري عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها: اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم كان يقول ) اللهم اإين 
اأعوذ بك من الك�شل والهرم واملغرم واملاأثم , اللهم اإين اأعوذ بك من عذاب النار ,  وفتنة النار وفتنة القرب وعذاب 

القرب و�شر فتنة الغنى و�شر فتنة الفقر ... ( �شحيح البخاري - )ج 5 / �ض 2344(
وال �شك اأن الفقر ي�شغل الفقي عن العلم والتعلم ؛ بل كلما ازداد الفقي فقرا , كلما ابتعد عن ميادين   
العلم والتعليم , واأ�شبح يلهث ـ �شباح م�شاء ـ يف البحث عن لقمة العي�ض ؛ فُيوؤثر طلب الك�شب املايل الب�شيط على 
ة تنت�شر بني الفقراء .. وهذا بال �شك ينعك�ض على م�شتوى الوعي الثقايف  رفع اجلهل عنه , مما يجعل م�شتوى االأميرّ
واالجتماعي لدى الفقي ,  مما يجعله يقرتب من م�شتنقع اجلرمية و املخدرات , وذلك ب�شبب �شدة احلاجة وقلة 
 , البطالة  ن�شب  ارتفاع  فاإن  لذا  ؛  واالقت�شادية  امل�شاكل االجتماعية  لها من  �شل�شلة ال حد  يولد  اليد , مما  ذات 
وازدياد م�شتوى اجلرمية , يوؤدي اإىل غرق املجتمع يف حروب واقتتال يو�شل ـ يف نهاية املطاف ـ اإىل تفككه وانهياره 
.. ولعلنا نلحظ ذلك جليا يف جمتمعات كثية ـ يف اإفريقيا وغيها ـ و�شلت اإىل هذا امل�شتوى من االنحطاط وكان 

من االأ�شباب الرئي�شة لذلك: الفقر واحلاجة وانعدام القدرة على الك�شب وتوفي موارد املعي�شة .
ولذلك جاء يف احلديث  » من اأ�شبح منكم اآمنا يف �شربه , معافى يف ج�شده , عنده قوت يومه , فكاأمنا حيزت له 

الدنيا بحذافيها » . ال�شل�شلة ال�شحيحة - )ج 5 / �ض 317(



40

وهذا احلديث العظيم يحدد لنا فيه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم الركائز الهامة للحياة امل�شتقرة يف املجتمع وهي: 
اأواًل :  االأمن .

ثانيًا : ال�شحة .
ثالثًا : حد الكفاية يف املعي�شة. 

فاإننا  الورقة  هذه  يف  نقا�شنا  حمل  هي  والتي  الثالثةـ  الركيزة  على  نركز  اأن  اأردنا  للحديث  واخت�شارا   
وتوؤدي يف   , اال�شتقرار  تهدد  الركيزة , جتعله معر�شا الأخطار �شخمه  لهذه  املجتمع  اإن فقد   : نقول  اأن  ن�شتطيع 

النهاية  اإىل انهيار اجتماعي .. لت�شبح الفو�شى العارمة هي �شيدة املوقف فيه.
اأ�شرته  احتياجات  وال  املعي�شية  احتياجاته  يغطي  ال  الفرد  واأ�شبح دخل   , االأ�شعار  وارتفعت   , الت�شخم  زاد  فاإذا 
عندها يبداأ معدل اجلرمية يزداد , وتت�شع دائرة الف�شاد االإداري واالقت�شادي , فاإذا مل يتم تدارك االأمر من قبل 
اجلميع ؛ ف�شوف يتجه هذا املجتمع ـ بجميع فئاته ـ اإىل االنهيار بنف�ض ال�شرعة التي زاد فيه اختالل ) حد الكفاية 

يف املعي�شة (.
ومن هنا : تاأتي اأهمية العمل على معاجلة هذا اخللل االجتماعي داخل املجتمع.

ويف ظل هذه الظروف ؛ فاإن الدور املطلوب من اجلمعيات اخليية هو: معاجلة الفقر وتقدمي جمموعة من الربامج 
وامل�شاريع التي ت�شاعد الفقراء لتجاوز م�شكلة اختالل حد الكفاية يف املعي�شة .. 

وبناًء على ذلك فاإنه يجب درا�شة اأ�شباب هذا االختالل , وو�شع احللول النافعة للق�شاء على هذه الظاهرة وميكن 
ت�شنيف هذه االأ�شباب اإىل ثالثة اأ�شناف :

 اأواًل : اأ�شباب تعود للفقي نف�شه.
ثانيًا : اأ�شباب تعود للبيئة االجتماعية والثقافية.  
ثالثًا : اأ�شباب تعود اإىل البنية االقت�شادية للبلد.

ولعلنا نق�شر القول هنا على ال�شنف االأول .. ونخت�شر احلديث اأكرث اإذا حتدثنا عن التاأهيل باعتباره   
يجمع اأكرث احللول لهذا ال�شنف .

فالتاأهيل : عبارة عن تقدمي جمموعة من الربامج املوجهة للفقي يف حماولة الإحداث تغيي اإيجابي لديه , اإما يف 
فكره , اأو نف�شيته , اأو اإك�شابه جمموعة من املهارات املتنوعة , اإما فكرية اأو يدوية اأو حرفية .
وقد يكون التاأهيل يهدف اإىل اإحداث تغيي يف حياة الفقي يف جميع املجاالت املذكورة �شابقا

وهذا ما �شنتحدث عنه يف برامج التاأهيل باإذن اهلل .
وتقوي�ض  املجتمع  نخر  يف  تاأثيه  ومدى   , معاجلته  و  الفقر  اإهمال  بخطورة  املقت�شبة  املقدمة  هذه  من  ونخرج 

اأركانه.
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ولنتجه االآن اإىل جتربة امل�شتودع اخليي بجدة يف التعامل مع هذه الظواهر , وتقدميه م�شاهمات ملعاجلتها .. تكلل 
بع�شها بالنجاح , واالآخر اأ�شبح جتربة ثرية الأعمال وبرامج اأكرث جناحا باإذن اهلل وتوفيقه .

البحث االجتماعي وجمع املعلومات :
الفقي  حال  على  التعرف  يف  عليها  يعتمد  التي  املعلومات  م�شادر  اأهم  من  االجتماعي  البحث  يعترب   
وم�شتوى الفقر, ومدى م�شداقية االحتياج لديه , واأ�شباب فقره ونقاط القوة وال�شعف لديه , والظروف ال�شحية 

واالجتماعية املحيطة به .
وعليه فقد اجته امل�شتودع اخليي منذ تاأ�شي�شه باالهتمام البالغ بهذه االأداة وتطويرها عرب جمموعة من   
الدرا�شات وور�ض العمل ؛ حتى و�شلت يف الوقت املعا�شر اإىل البحث االلكرتوين , حيث متكن امل�شتودع اخليي 
بجدة ـ بف�شل اهلل ـ من اإنتاج برنامج حا�شوبي متخ�ش�ض يف البحث االجتماعي ليعمل على تغذيته جمموعة من 
الباحثني املخت�شنيـ  بدار�شة اأو�شاع الفقراءـ  عرب زيارات ميدانية يتم خاللها توثيق جميع الوثائق الالزمة , والتي 
تثبت م�شتوى الدخل وامل�شروفات واالحتياجات ,  وكذلك توثيق �شور املنزل واالأثاث , وربطها بامل�شتفيد مبا�شرة 
, مع ت�شجيل موقع املنزل عرب نظام حتديد املواقع ) GPS( وغيها من التقنيات الهامة , كما مت بناء الربنامج 
على جمموعة من املعادالت تقارن بني امل�شروف والدخل واالحتياج وم�شتوى املعي�شة , وذلك لتحديد ن�شبة الفقر 
واالحتياج عند امل�شتفيد ب�شكل اآيل , ومن غي تدخل ب�شري , لنح�شل بعدها على ن�شبة االحتياج وفق تعريف الفقر 

لدى امل�شتودع اخلي بجدة.
حيث اإن تعريف الفقر يتغي بتغي الظروف االجتماعية واالقت�شادية للبلد , وبهذا يخ�شع هذا املعيار   

للتحديث �شنويا تقريبا , اأو كلما طراأ تغيي اجتماعي واقت�شادي وا�شح يف البلد.
وتقوم فرق البحث املخت�شة واملوزعة على �شبعة مراكز تنفيذية يف مدينة جدة بتحديث بيانات امل�شتفيدين   

ب�شكل �شنوي لعدد جتاوز ) 45.000 ( األف م�شتفيد وم�شتفيدة.
بفرز  التاأهيل  برامج  يف  املتخ�ش�شني  املوظفني  عمل  يبداأ  وال�شحيحة  املوثقة  املعلومات  امتالك  وبعد   
املعلومات وانتقاء جمموعة من الفقراء ـ اأ�شحاب االحتياج االأعلى ـ الإدراجهم يف برامج التاأهيل املتنوعة التي يعمل 

عليها امل�شتودع اخليي بجدة . 
ون�شتطيع اأن نوؤكد هنا : باأن املعلومات ال�شحيحة والدقيقة عن الفقراء مهمة جدا ملن يريد اأن يتعامل   

معهم ويقدم لهم خدماته فال ميكن جلمعية تعمل مع الفقراء اإال بناء على معلومات �شحيحة وموثقة.
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برامج املنح الدراسية : 
وهي من الربامج النافعة وعميقة التاأثي , اإذ اإن اكت�شاب العلم وتقدمي املعرفة هي من اأف�شل احللول يف   
الع�شر احلديث , وذلك الأن الدخل املايل للفرد ارتبط ارتباطا وثيقا بالتح�شيل العلمي ووفق التخ�ش�شات التي 

يحتاجها �شوق العمل .
: الذين ميتلكون املقومات االأ�شا�شية لهذا الربنامج ,  وهذا الربنامج ناجح مع فئات حمدودة من الفقراء وهم 

وحتى تتحقق اأهداف هذا الربنامج للفقراء املر�شحني للم�شاركة فيه ال بد من توفر عدة �شروط اأهمها: 
• شروط خاصة بالمتقدم للمنحة من المستفيدين : 	

اأواًل : اأن يتمتع املتقدم للمنحة بقدرات عقلية ت�شاعده الكت�شاب املعرفة املطلوبة.
ثانيًا : اأن يتمتع املتقدم باإرادة و دافعية كافية لتحمل �شغوط الدرا�شة وحت�شيل العلم واملعرفة واال�شتمرارية 

يف ذلك .
ثالثًا : اأن ي�شتطيع املتقدم حتييد الظروف املحيطة به واملعيقة لعملية التعلم والتح�شيل الدرا�شي.

•شروط خاصة بالجهة المقدمة للمنحة : 	
ولها  املدى  بعيدة  زمنية  بخطة  مرتجمة  الربامج  هذه  عرب  الفقر  ملعاجلة  وا�شحة  روؤية  متلك  اأن   : اأواًل 

موؤ�شرات قيا�ض وا�شحة و�شحيحة .
ثانيًا : وجود كادر اإداري على م�شتوى متميز يف امتالك الكفايات االأ�شا�شية لهذه املهمة ويح�شن التعامل مع 

املتقدمني وطرق قيا�ض م�شتوياتهم و متابعتهم والعناية بهم.
ثالثًا : القدرة على امتالك موارد مالية عالية لتغطية م�شاريف املنح الدرا�شية , حيث تعترب برامج املنح 

عالية التكاليف وطويلة املدى .
رابعًا : اإمكانية تنفيذ برامج م�شاحبة متنوعة تهدف اإىل : تعزيز قيمة العلم واملعرفة لدى الطلبة وت�شاعدهم 

على اال�شتمرار يف موا�شلة الدار�شة وعدم اال�شت�شالم للعوائق .
الطالب  درا�شة  ملتابعة  الالزمة  الدورية  التقارير  الإعداد  والب�شرية  املادية  االإمكانيات  امتالك   : خام�شًا 

والبحث عن جهات لتوظيف الطالب املتخرجني .
•  تجربة المستودع الخيري بجدة :	

وكان  الدرا�شية  املنح  جتربة   ) هـ   1428  ( عام  يف  وبالتحديد  �شنوات  عدة  قبل  بجدة  اخليي  امل�شتودع  نفذ 
لدينا ) 51 ( طالبًا مت ت�شجيلهم يف اأكادميية �شحية متخ�ش�شة يتخرج منها الطلبة  لوظائف متعددة اأهمها : 
االأ�شنان و االأ�شعة و املختربات ال�شحية يف امل�شت�شفيات بدرا�شة مدتها اأربع �شنوات وكانت تكلفتها االإجمالية بلغت 

)930,964( ريال 
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نتائج التجربة :  
تعترب التجربة ناجحة ب�شكل متميز حيث ا�شتطاع الطلبة االلتحاق بوظائف ذات دخل متميز نقلت م�شتوى  1 .

املعي�شة لديهم من احلاجة اإىل الكفاف بل اأف�شل.
لطبيعة  الدرا�شة  يف  اال�شتمرار  على  الطالب  من   )  2 .2  ( عدد  قدرة  عدم  من  وذلك  وارده  الت�شرب  م�شكلة 
العقبات والتحديات االجتماعية وكذلك طبيعة التخ�ش�ض وحاجته  الإعطاء وقت كاٍف للدرا�شة والتح�شيل 

العلمي خارج وقت دوام االأكادميية.
ارتفاع التكاليف الدرا�شية قيا�شا بغيها من امل�شاريع . 3 .

قلة املتربعني الذين ميتلكون وعيًا ثقافيًا جيدًا باأهمية ال�شرف على التعليم يف معاجلة الفقر , فنجد كثيًا  4 .
من الداعمني يف�شلون اأن يطعموا الفقراء اأو يك�شوهم على دعم م�شاريع طويلة املدى مع وجود احتمال عدم 

ا�شتمرارية بع�شهم 
النظرة القا�شرة لدى فئة من املتربعني والذين يف�شلون املتربع لدعم عدد كبي من املحتاجني يف م�شاريع  5 .
اإخراجهم من دائرة  تت�شبب يف  املحتاجني مببالغ كبية  قليل من  ينفق على عدد  اأن  االإطعام وخالفه على 

الفقر.

برامج التوظيف :
م�شتوى  من  الفقي  دخل  تنقل  اإنها  اإذ  الفقي  على  ال�شريع  االأثر  ذات  الربامج  اأكرث  من  التوظيف  برامج  تعترب 
احلاجة اإىل االكتفاء اأحيانًا ويف اأغلبها توؤدي اإىل تقليل ن�شبة االحتياج ب�شكل كبي ويف حاالت قليلة جدا يتحول 

الفقي اإىل م�شتوى مادي ممتاز .
ومما ي�شاعد على تبني مثل هذا الربنامج وجود الدعم الكبي الذي تقدمه وزارة العمل من خالل م�شروع ال�شعودة 
وحر�ض كثي من ال�شركات والقطاع اخلا�ض عموما على املوظف ال�شعودي وهذا ي�شاعد على وجود فر�ض وظيفية 

اأكرث . 

•  تجربة المستودع الخيري بجدة : 	
�شركة �شابك : 1 .

وقد مت تاأ�شي�ض �شراكة مع �شركة �شابك للتوظيف وقد مت تنفيذ مرحلتني حتى االآن , كل مرحلة مت تر�شيح 
عدد ) 500 ( متقدم لها, اجتاز منهم املقابلة ) 316  ( متقدم , ومت احلاقهم يف برامج �شابك للتدريب يف 

مدينتي ينبع واجلبيل ملدة �شنتني ولقد متكن من اال�شتمرار ) 105 ( متدرب .
بعد االنتهاء من التدريب مت تعيني املتدربني على وظائف اأقلها يبداأ براتب ) 6000 ( ريال وعلى ح�شب 

قدرات الطالب وجديته فممكن اأن ير�شح اإىل بعثة خارجية وير�شح لوظائف اأعلى .
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�شركة اجلمية با�شكن روبنز : 2 .
تدريب ق�شي املدة وبعدها يتم التوظيف , حيث يتم تدريب امل�شتفيدين على مهارات البيع ومقابلة اجلمهور 

براتب ) 4000 ( ريال والعديد من املزايا االأخرى , عدد امل�شتفيدين من الربنامج ) 31 ( م�شتفيد .    
�شركة اأقوات لالإنتاج املواد الغذائية : 3 .

والتغليف  الغذائي  االإنتاج  ال�شباب على مهارات  يتم تدريب  بالتوظيف حيث  املدة ومنتهي  تدريب ق�شي 
وبراتب ) 4500 – 7000 ( ريال والعديد من املزايا االأخرى  , ولقد بلغ عدد امل�شتفيدين من الربنامج ) 

45 ( م�شتفيد .
�شركة البيك : 4 .

 تدريب ق�شي املدة منتهي بالتوظيف حيث يتم تدريب ال�شباب على مهارات االنتاج الغذائي والبيع وعالقات 
الزبائن وحرا�ض اأمن وبراتب ) 4500 – 6000 ( ريال والعديد من املزايا االأخرى , عدد امل�شتفيدين من 

الربنامج ) 58 ( م�شتفيد .
�شركة اآرا�ض لالأدوات املنزلية :  5 .

اأرملة يف وظيفة ترتيب  اآرا�ض الأدوات املنزلية لتوظيف عدد ) 50 (  ومت تنفيذ اتفاقية �شراكة مع �شركة 
وجتهيز الزهور ال�شناعية من منازلهم من خالل تنفيذ دورة تدريبية لهم ملدة اأ�شبوعني على طرق �شف 
اإىل منازل العامالت ويتم ا�شتالمها منهم بعد جتهيزها يف  وترتيب الزهور وبعدها يتم تو�شيل الزهور 
مزهريات خا�شة وبحرفية عالية ليتم عر�شها للبيع يف فروع ال�شركة يف اأكرث من       ) 20 ( فرع لل�شركة 

داخل وخارج مدينة جدة 
ومل تتكل هذه التجربة بالنجاح وذلك ب�شبب �شعف  الرواتب و احلوافز املقدمة من ال�شركة مقابل اإيقاف 

ال�شمان االجتماعي عن امل�شتفيدات مما �شبب توقف هذا امل�شروع .

برامج التدريب :
معهد اخلليج للتدريب : 1 .

– �شكرتارية - دبلوم �شبكات ( وبلغ عدد  – اجنليزي  فر�ض تدريبية جمانية يف عدة جماالت )حا�شب 
امل�شتفيدين من هذا الربنامج ) 185 ( م�شتفيد .

مركز تراتيب للتدريب الن�شائي : 2 .
– ت�شفيف  البيع  – مهارات  فر�ض تدريبية جمانية منتهية بالتوظيف يف عدة جماالت )الطهي العاملي 

املالب�ض ( وعدد امل�شتفيدين من الربنامج ) 35  ( م�شتفيدة .
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معهد العاملية للتدريب والتعليم : 3 .
امل�شتفيدين من هذا  وبلغ عدد  –دبلوم برجمة(  �شبكات  تدريب جمانية يف عدة جماالت )دبلوم  فر�ض 

الربنامج ) 23 ( م�شتفيد .
اأكادميية نفي�شة �شم�ض : 4 .

فر�ض تدريبية جمانية وبع�ض الفر�ض الوظيفية يف عدة جماالت )اخلياطة ـ ت�شميم الف�شاتني ـ التجميل 
ـ الر�شم ـ الت�شوير ـ والعديد من الدورات االإدارية االأخرى ( , وبلغ عدد امل�شتفيدات من الربامج ) 37  ( 

م�شتفيدة .
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة : 5 .

اإعفاء الطلبة والطالبات الذين يدر�شون مرحلة البكالوريو�ض من من�شوبي امل�شتودع اخليي من الر�شوم 
الدرا�شية فرتة درا�شتهم وقد ا�شتفاد من االإعفاء)  28 ( طالب وطالبة .

جمموع امل�شتفيدين من ق�شم التاأهيل لعام 1434هـ  )547( م�شتفيد .

برامج إعداد وتأهيل العاملني :
اإن اإعداد العاملني يف حقل تاأهيل الفقراء مهم لكي يتمكنوا من حتقيق اأهداف التاأهيل ولذلك يجب اأن   
يكونوا ذوي �شمات وكفايات ت�شاعد على حتمل �شغوط العمل وح�شن التعامل والقدرة العلمية والذاتية للقيام بهذه 

املهمة على اأح�شن وجه ممكن ولذلك فقد مت اإعداد ) الدليل االإجرائي لعمل موظفي التاأهيل و�شوؤون االأ�شر ( 
ويحتوي هذا الدليل املخت�شر على التايل : 

الكفايات الواجب توفرها يف م�شوؤول التاأهيل و �شوؤون االأ�شر: « 
الكفايات ال�شخ�شية : ) العمر 30. 1 فما فوق  ـ  متزوج  ـ االتزان النف�شي واالنفعايل ـ ح�شن ال�شية وال�شلوك 

ـ الثقة بالنف�ض  (
الكفايات التقنية : ) التعامل مع احلا�شب االآيل ـ االوفي�ض ـ االنرتنت ـ اإعداد التقارير ( 2 .

ت�شخي�ض  على  القدرة  ـ  االإقناع   مهارات  ـ  امل�شتفيدين  مع  اجليد  التوا�شل  مهارة   (  : املهارية  الكفايات  3 .
احتياجات امل�شتفيدين  ـ القدرة على حتمل امل�شوؤولية و�شغوط العمل (

الكفايات املعرفية : ) الفهم اجليد لطبيعة العمل يف املوؤ�ش�شات اخليية واالجتماعية ـ اخلربة اجليدة يف  4 .
جمال العمل اخليي واالجتماعي وامل�شاركات املجتمعية ـ املعرفة الثقافية عن الفقر والفقراء  ـ احل�شول 

على درجة البكالوريو�ض (
املهام والواجبات املناطة مبوظف التاأهيل.  « 

خطوات العمل االإجرائي لتنفيذ م�شاريع ) الفر�ض الوظيفية والتدريبية (    « 
خطوات العمل االإجرائي لتنفيذ م�شروع  ) اأ�شرة تودع الفقر , وم�شروع نون ( « 
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خطوات العمل االإجرائي للتوثيق والتقارير املطلوبة. « 
تقييم املوظفني للعاملني يف ق�شم التاأهيل. « 

برامج التأهيل : 
يهدف التاأهيل اإىل اإحداث تغيي اإيجابي يف حياة الفقي للو�شول اإىل حد الكفاية وذلك ل�شد احتياجاته   

اليومية من ماأكل وملب�ض وم�شكن وغيها واال�شتغناء عن �شدقات االآخرين .
ولذلك يعترب التاأهيل عملية ذات جوانب خمتلفة واأبعاد متنوعة للو�شول اإىل هذه الغاية.

واإذا نظرنا اإىل الفقراء واالأ�شباب التي اأدت اإىل و�شولهم اإىل حالة الفقر ؛ جند تداخل جمموعة من   
العوامل والظروف اأو�شلت الفقي اإىل و�شع نف�شي و�شورة اجتماعية لدى املجتمع عنه ؛ ب�شب وقوفه عاجزا عن 
 .. لديه عن ذاته  وقناعة خا�شة  تكوين �شورة منطية  اإىل  اأدى  الكرمي , مما  والعي�ض  العي�ض  اأ�شباب  اأهم  توفي 
حقيقتها اأنه : اإن�شان عاجز عن القيام بنف�شه وباأ�شرته واأ�شبح يحتاج ب�شكل مبا�شر اإىل االآخرين لتوفي طلبات 

احلياة ال�شرورية له ولعائلته .. 
اأو  االأغنياء  اأبواب  يقفون عند  الذين   , املحتاجني  ن�شاهده ي�شطف يف طوابي  تاأملنا ذلك ونحن  واإذا   
اجلمعيات اخليية اأو الدوائر الر�شمية .. يعلن ويردد حاجته وفقره وطلب م�شاعدته ـ تتاأكد لنا احلالة التي و�شلت 
اأمام متطلبات  اإليها هذه الفئة من الفقراء وهي �شريحه وا�شعة لي�شت بالقليلة , من ال�شعور بالدونية وال�شعف 

احلياة .. 
اجتماعية خا�شة  دوائر  و يف   , االأ�شدقاء  و  لالأقارب واجليان  باإعالن ذلك  اكتفت  اأخرى  فئة  ويوجد   

بنف�ض الطريقة التي متثل اإظهار احلاجة والفقر والعجز عن توفي االحتياجات وطلب امل�شاعدة .. 
ًا كان وجود الفقي بني اإحدى الفئتني ـ اأن الفقي يرى نف�شه فاقدًا للقدرة على توفي  وخال�شة القول ـ اأيرّ  
الثقة بنف�شه  هذه االحتياجات االأ�شا�شية له والأ�شرته , وحتت �شغط االحتياج وتاأكد هذا ال�شعور لديه بداأ يفقد 
واإمكانياته الذاتية , واأ�شبح يرى نف�شه �شعيفا و اأقل من االآخرين , واأنه ال بد اأن ي�شتجديهم .. يف بداية االأمر 
ينطلق من حميطه القريب ثم بعد مدة ينتقل اإىل حميط اأو�شع .. ثم تراه يف ال�شفوف اأمام اجلميع و هو ينادي 
الذي و�شل  املوؤمل  للواقع  با�شت�شالمه  اأمام اجلميع قد ذهب خجله وحياوؤه و�شقطت نف�شه يف نظره  ب�شوت عاٍل 

اإليه..!
 وممكن يخرج يف و�شائل االإعالم ي�شتجدي وي�شتغيث طالبًا امل�شاعدة وال�شدقة.

ونحن هنا: ال ن�شجل اللوم له مبطالباته امل�شروعة باأن يقف املجتمع معه وي�شاعده للتخل�ض من هذه   
االأزمة .. ولكننا نحلل الو�شع النف�شي واالجتماعي الذي و�شل اإليه هو واأ�شرته لنقف على اأهم االأ�شباب التي جتعل 
عددًا كبيًا من الفقراء ال يتجاوب ب�شكل اإيجابي للمعاجلات اجلذرية للم�شكلة االأ�شا�شية ويريد فقط امل�شاعدة , 
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كما يتهرب عدد كبي منهم من االإجابة على اأ�شئلة مهمة يتمحور م�شمونها حول طرق اخلروج من دائرة الفقر 
واحلاجة .. حتى انعدمت لديه اأي روؤية مل�شتقبله وم�شتقبل اأبنائه وعائلته ..  

بل اأ�شبح هو اأو اأبناوؤه فري�شة �شهلة لتجار املخدرات واأهل الرذيلة.
ولذلك اإذا اأردنا معاجلة الفقر يجب اأال نكتفي بتوفي احلل املادي للفقي فقط �شواء كان بت�شديد الديون املرتاكمة 
اأو املاأكل اأو امللب�ض , اإذا اإن الديون �شتعود مرة اأخرى , وال�شبعان �شيجوع واملالب�ض �شتبلى .. ولكن احلل ال�شحيح 

يكمن يف معاجلة امل�شكلة من جذورها.
ومن هنا : تكونت روؤية امل�شتودع اخليي بجدة يف معاجلة الفقر. 

•تجربة المستودع الخيري بجدة في برامج التأهيل : 	
اإذا نظرنا اإىل م�شتوى م�شكلة الفقر وتباين االأ�شباب والعوامل , فاإننا بحاجة اإىل توجيه برامج املعاجلة لكل 
اأ�شرة منفردة , مع يقيننا باأن هناك عوامل م�شرتكة ممكن اأن تقدم لها برامج على م�شتوى اجلميع , مع 

اال�شتمرار يف املعاجلة اخلا�شة ؛ اإذ ال يوجد اأي تعار�ض بني هذا وذاك.
ون�شتطيع اأن نحدد حماور املعاجلة للفقر وفق التايل : 

• المحور الخاص بكل أسرة لوحدها: 	
وميكن ذلك بتنفيذ االإجراءات التالية :

اأواًل : درا�شة و�شع كل اأ�شرة من خالل جمموعة من املخت�شني لتحديد اأ�شباب الفقر.
ثانيًا : حتديد نقاط ال�شعف والقوة لدى االأ�شرة. 

ثالثًا : و�شع خطة زمنية لتنفيذ الربنامج املنا�شب ملعاجلة الفقر لدى االأ�شرة.
رابعًا : حتديد جمموعة من احلوافز ال�شتمرارية االأ�شرة �شمن برنامج املعاجلة.

•  المحور العام لجميع األسر الفقيرة : 	
املتخ�ش�شني  بع�ض  الفكرية من خالل  الت�شورات  لت�شحيح  املوجهة  الربامج  وتنفيذ جمموعة من  اإعداد   : اأواًل 
ال�شرعيني ومنها على �شبيل املثال : ) الت�شور ال�شحيح ملفهوم االإميان بالقدر ـ مفهوم التوكل على اهلل ـ ح�شن 
الظن باهلل ـ مفهوم الدنيا واالآخرة ـ معاجلة االإ�شالم للفقر  ـ  الفقر يف ع�شر النبوة واخلالفة الرا�شدة ... الخ (

املتخ�ش�شني  بع�ض  قبل  من  النف�شي  بالتاأهيل  اخلا�شة  والدورات  اجلل�شات  من  جمموعة  وتنفيذ  اإعداد   : ثانيًا 
بهدف تقدمي معاجلة نف�شية واإعادة بناء مفهوم الثقة بالنف�ض والتخل�ض من اآثار الفقر النف�شية.

ثالثًا : اإعداد وتنفيذ جمموعة من الربامج الرتبوية املوجهة للفقي من خالل فريق من املتخ�ش�شني والتي تهدف 
اإىل غر�ض وتثقيف الفقي ودوره اجتاه اأ�شرته واأبنائه عموما وم�شوؤوليته الرتبوية .

رابعًا : تقدمي جمموعة من الربامج املهارية املوجهة للفقي من خالل بع�ض املتخ�ش�شني الإك�شابه جمموعة من 
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املهارات اليدوية واحلرفية والعلمية وفق طبيعة االحتياج للمجموعة امل�شاركة وذلك لتمكينه من العمل يف مهنة اأو 
وظيفة اأو لتاأهيله للعمل ب�شكل م�شتقل .

ولقد اأ�ش�ض امل�شتودع اخليي بجدة لتنفيذ هذا الت�شور يف تاأهيل الفقراء م�شروعني : 
الأول :  م�سروع اأ�سرة تودع الفقر 

وهو م�شروع له خارطة وا�شحة املعامل تبداأ بالتايل :
حتديد عدد ) 100	 ( اأ�شرة تر�شح من قبل اللجان املخت�شة وفق معاير حمددة.

	اإبالغ هذه االأ�شر بالربنامج واأخذ موافقتهم للدخول فيه.
	تنفيذ الربامج املذكورة �شابقا لالأ�شر امل�شتهدفة .

اإدراجهم يف  فيتم  الفقر  دائرة  من  للخروج  االأ�شرة  تاأهيل  اإمتام  بعدها  يفرت�ض  كاملة  �شنة  الربنامج  	مدة 
م�شاريع االكتفاء �شواء التوظيف اأو العمل امل�شتقل اأو غيها .

الثاين :  م�سروع نون ) خا�ص بالأرامل واملطلقات ( 
وهو م�شروع خا�ض بالن�شاء له اأي�شا خارطة وا�شحة املعامل تبداأ بالتايل :

	حتديد عدد حمدد من االأرامل واملطلقات تر�شح من قبل اللجان املخت�شة وفق معاير حمددة.
	اإبالغ املر�شحات بالربنامج واأخذ موافقتهن للدخول فيه.

	تنفيذ الربامج املذكورة �شابقا للم�شتهدفات.
	مدة الربنامج �شنة كاملة يفرت�ض بعدها اإمتام تاأهيل املراأة للخروج من دائرة الفقر فيتم اإدراجهم يف م�شاريع 

االكتفاء �شواء كانت بالتوظيف اأو العمل امل�شتقل اأو غيها . 

التمويل لربامج التأهيل :
امل�شتودع  ومنها  اخليية  اجلمعيات  لدى  الفقراء  تاأهيل  م�شاريع  تواجه  التي  االأ�شا�شية  التحديات  من   

اخليي بجدة متويل برامج التاأهيل وذلك لعدة اأمور اأهمها :
اأواًل : ارتفاع التكلفة املالية لتاأهيل الفقي مقارنة بالتكلفة املالية مل�شاعدته بالطعام اأو الك�شاء اأو غيها .

�شنوات وكذلك  تاأخذ عدة  الدرا�شية  املنح   : تاأخذ مدة طويلة حتى جننيها فمثال  وثمرته  التاأهيل  نتيجة   : ثانيًا 
التاأهيل النف�شي والرتبوي واملهاري , اأي�شا مدته ت�شتغرق عام ورمبا اأكرث بينما �شرف �شلة غذائية اأو ك�شوة فاأثر 

امل�شاعدة مبا�شر لتنفيذ امل�شاعدة.
ثالثًا : حداثة برامج التاأهيل على املجتمع ولذلك يرتدد كثي من الداعمني الدخول فيها وذلك لقلة الوعي الثقايف 

باأثرها واأهميتها يف معاجلة م�شكلة الفقر ب�شكل جذري.
رابعًا : ارتفاع التكاليف الت�شغيلية مل�شاريع التاأهيل مقارنة بامل�شاعدات جتعل بع�ض الداعمني ي�شتنكر ذلك ويرتدد 
بينما يف احلقيقة لو تاأملنا ذلك لوجدنا امل�شاعدة هي االأكرث تكاليفا اإذا نظرا لها باعتبار تكرارها على مدى عدة 
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�شنوات نظرا الأن االحتياج مازال قائما ولن ي�شتغني عن احلاجة مدى احلياة ..! 
بينما التاأهيل تنح�شر تكاليفه بعدة �شنوات وبعدها ي�شبح الفقي خرج من دائرة االحتياج اإىل االكتفاء بنف�شه يف 

�شد احتياجاته اخلا�شة واحتياجات اأ�شرته.
ولناأخذ مثاال للتو�شيح :  

ولنفرت�ض اأن لدينا ثالثة م�شتفيدين وهم : 
نريد اأن نقدم له م�شاعدة ل�شد احتياجات املعي�شة فقط ) اأكل و�شرب و مالب�ض و كهرباء واأثاث (اأحمد1

تاأهيل عرب منحة درا�شية ملدة اأربع �شنواتخالد2

تاأهيل بالتدريب والتوظيف ملدة عام�شعيد3

فاإذا اأردنا اأن نح�شب التكلفة التي مت حتملها من اأجل تقدمي امل�شاعدة لهم فاجلدول التايل يو�شح لنا ذلك :
تكلفة املعي�شة امل�شتفيد

�شهريا
تكلفة التاأهيل يف 

ال�شنة
اإجمايل التكلفة  يف 

ال�شنة
اإجمايل التكلفة بعد 

)4( �شنوات
اإجمايل التكلفة بعد 

)10( �شنوات

80009,60038,40096,000اأحمد

015,50015,50062,00062,000خالد

035,00035,00035,00035,000�شعيد

تكلفة املعي�شة ت�شمل ) الطعام وال�شراب ـ كهرباء وماء ـ مالب�ض ـ اأثاث (

واملخطط التايل يو�شح مدى ارتفاع التكلفة خالل هذه املدة :
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يت�شح لنا من هذا املخطط اأن خالد على املدى املتو�شط ) 10 ( �شنوات اأقل تكلفة من اأحمد بن�شبة ) 35% ( واأن 
�شعيد على نف�ض املدى اأقل تكلفة من اأحمد بن�شبة ) %44 ( 

واأما اأحمد اإذا ا�شتمر و�شعه كذلك فلن تتوقف التكلفة مدى احلياة اأو بتوقف اجلهة الداعمة له اأما اإذا نظرنا من 
زاوية اأخرى وهي العائد على اال�شتثمار يف م�شاعدة نف�ض الثالثة ال�شابقني مع 

جناح برامج التاأهيل مع خالد و�شعيد .. فاإننا ن�شتطيع القول باأن خالد ا�شتمرت درا�شته ملدة ) 4 ( �شنوات وبعدها 
تخرج ووجد وظيفة براتب ) 8,000 ( ريال وكذلك �شعيد بعد تعر�شه لربامج التاأهيل والتدريب للتوظيف ملدة عام 

توظف براتب ) 5,000 ( ريال 
فهنا اختلفت ال�شورة حيث اإن املبالغ التي �شرفت على خالد خالل اأربع �شنوات تولد منها عائد �شهري بقيمة ) 
8,000 ( ريال , والتي �شرفت على �شعيد تولد منه عائد �شهري بقيمة ) 7,000 ( ريال ولعل اجلدول التايل يو�شح 

قيمة العائد: 
اإجمايل العائد بعد )10( �شنواتاإجمايل العائد بعد )5( �شنواتامل�شتفيد

00اأحمد

96,000576,000خالد

240,000540,000�شعيد

كما اأن الر�شم البياين التايل يزيد االأمور اإي�شاحا اأكرث :

 اأما اأحمد فلي�ض هناك اأي عائد ) 0 ( للمبالغ التي مت �شرفها عليه .
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قد يكون مقبوال اأن ي�شرف على املحتاج املعاق باإعاقة قاهرة متنع من القدرة على حتمل تكاليف املعي�شة   
مع اأننا جند اأن هناك كثيًا من املعاقني ا�شتطاعوا بالتاأهيل التغلب على االإعاقة وبع�شهم و�شل لدرجة من الغنى 

ما مل ي�شل اإليه كثي من االأ�شحاء ..
ومع ذلك ليكون يف النهاية باأن ال يبقى حمتاجا اإال العجزة الذين فقدوا القدرة على القيام بواجباتهم   

وعندها يجب على امل�شلمني م�شاعدتهم وعدم تركهم للحاجة مهما بلغت التكلفة .
ويف احلديث الذي ح�شنه املنذري يف الرتغيب والرتهيب و�شعفه بع�ض اأهل العمل يقول : 

ه  بيَّ �شلَّى اهلُل عليه و�شلَّم ف�شاأله فقال : اأما يف بيِتك �شيٌء قال : بلى ِحل�ٌض نلب�ُض بع�شَ اأنَّ رجاًل من االأن�شاِر اأَتى النَّ
ه وقعٌب ن�شرُب فيه من املاِء قال : ائتني بهما فاأتاه بهما فاأخذهما ر�شوُل اهلِل �شلَّى اهلُل عليه و�شلَّم  ونب�شُط بع�شَ
بيِده وقال : من ي�شرتي هَذيرْن قال : رجٌل اأنا اآخُذهما بدرهٍم قال : ر�شوُل اهلِل �شلَّى اهلُل عليه و�شلَّم من يزيُد على 
رهَمنيرْ فاأعطاهما االأن�شاريَّ وقال  اه واأخذ الدِّ َتنيرْ اأو ثالثًة قال: رجٌل اأنا اآخُذهما بدرهَمنيرْ فاأعطاهما اإيَّ درهٍم مرَّ
ه اإىل اأهِلك وا�شرِت باالآخِر َقدوًما فائتني به ؛ فاأتاه به ف�شدَّ فيه ر�شوُل اهلِل �شلَّى اهلُل  : ا�شرِت باأحِدهما طعاًما فانُبذرْ
عليه و�شلَّم عوًدا بيِده ثمَّ       قال : اذهبرْ فاحتطبرْ وبعرْ وال اأرينَّك خم�شَة ع�شَر يوًما ففعل فجاء وقد اأ�شاب ع�شرَة 
ها طعاًما فقال ر�شوُل اهلِل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم : هذا خٌي لك من اأن جتيَء  ها ثوًبا وببع�شِ دراهَم فا�شرَتى ببع�شِ
امل�شاألُة نكتًة يف وجِهك يوَم القيامِة اإنَّ امل�شاألَة ال ت�شُلُح اإالَّ لثالٍث لذي فقٍر ُمدِقٍع اأو لذي ُغرٍم ُمفِظٍع اأو لذي دٍم 

ُموِجٍع ( الرتغيب والرتهيب - ال�شفحة اأو الرقم: 45/2
خام�شًا :  نظرة بع�ض الداعمني اإىل اأن اجلهود التي تبذل لتاأهيل الفقي قد تخفق يف اإخراجه من الفقر مثاًل:  
ممكن يتوظف وبعد عدة اأ�شهر يرتك الوظيفة اأيًا كان ال�شبب وقد مت دفع ماال كثيا يف تدريبه وتاأهيله ..!  اأو يدر�ض 
ثالث �شنوات ويرتك اإكمال الدرا�شة الأي �شبٍب كان , في�شعر باأن ماله ذهب �شدى .. بينما يف احلقيقة اأن اأجره قد 

وقع على اهلل .
 ولنتاأمل هذا فنحن قد نعطي الفقي طعامًا لياأكل حتى ال يهلك وبعد عدة اأ�شهر يتوفاه اهلل ؛ فال ميكن اأن نقول ما 

فائدة اإطعامه �شابقا وقد مات ..؟! 
وهذا حا�شل على نطاق اأو�شع ؛ فالتاجر نف�شه قد ينفق اأمواال طائلة على م�شروع جتاري مثاًل .. ثم 

يخ�شر كل هذا املال الأي عار�ض ؛ فال ميكن لعاقل اأن يقول لهذا التاجر توقف عن اإقامة امل�شاريع التجارية الأن 
هناك احتمااًل اأن تخ�شر مالك . 

�شاد�شًا : حر�ض بع�ض املوؤ�ش�شات املانحة على تقارير ـ  فورية اأو ملدة ق�شية ـ عن اأي م�شروع يتم تنفيذه الإقفال 
اإجراءات امل�شروع وفق االإجراءات املعتمدة لديهم .. وهذا ممكن يف م�شاريع امل�شاعدات الغذائية وخالفه بينما 
م�شاريع التاأهيل الأفراد حمدودين اأو اأ�شر ال ميكن اإقفالها اإال بعد عام اأو ثالثة اأعوام مع اال�شتمرار يف الدعم خالل 
تلك املدة .. ولذلك اأت�شور �شرورة اأن توجد املوؤ�ش�شات املانحة اآليات خمتلفة تتنا�شب مع هذه الربامج وامل�شاريع 

والتي هي اأكرث جدوى من �شرف املاليني على م�شاعدات ال تنهي امل�شكلة من جذورها.
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ه وف�شله اأن نكون قد وفقنا يف عر�ض هذه التجربة املتوا�شعة للم�شتودع اخليي بجدة  ختامًا ن�شاأل اهلل الكرمي مبنرّ
يف العمل مع الفقراء وتاأهيلهم , كما راأينا من االأن�شب اأن يتم ذكر التو�شيات �شمن عر�ض التجربة ونكتفي يف 

اخلتام بتو�شيات جمملة وعامة وهي :
واأن متثل خطا ا�شرتاتيجياً  للجمعيات املعنية بالفقر  للفقراء  التاأهيل  العناية بربامج  اأهمية  التاأكيد على   : اأواًل 

ومعاجلته .
ثانيًا : اأن تتعاون اجلمعيات املتخ�ش�شة يف معاجلة الفقر وم�شاعدة الفقراء للو�شول اإىل االحرتافية االإدارية يف 
التنفيذ والتخطيط مل�شاريعها من خالل ر�شد التجارب وتوثيقها وتبادلها مع اجلهات االأخرى وحتقيق التكامل يف 

املمار�شة والعمل .
لكي نحقق ممار�شة متميزة  املمكنة  امل�شتويات  اأف�شل  اإىل  بهم  للو�شول  بالعاملني يف هذا احلقل  العناية   : ثالثًا 
اأدائها ومتكينها مما ي�شاعدها يف حتقيق  وناجحة وذلك من خالل انتقاء الكفاءات املتميزة و تدريبها وتطوير 

االأهداف املطلوبة منها .
اأن ت�شعى اجلمعيات اخليية المتالك بنية موؤ�ش�شية وتقنية قوية ت�شاعدها على اال�شتمرار والفاعلية يف  رابعًا : 

تنفيذ براجمها وحتقيق اأهدافها. 
خام�شًا : اأن تقوم اجلهات الداعمة واملانحة بر�شد ح�شة اأكرب مل�شاريع التاأهيل يف موازناتها.

اأن ت�شاهم اجلامعات يف معاجلة الفقر من خالل تبني ر�شائل علمية يف املاج�شتي والدكتورة لدرا�شة  �شاد�شًا : 
اأ�شباب الفقر وطرق العالج وجهود اجلمعيات اخليية يف ذلك.

�شابعًا : اأن تقوم اجلهات الداعمة واملانحة بالتمويل واالإ�شراف على درا�شات ميدانية ونظرية للو�شول اإىل اأف�شل 
الطرق واالأ�شاليب ملعاجلة الفقر وتاأهيل الفقراء وح�شر اأ�شباب الفقر يف املجتمع .

ثامنًا :  تكوين �شراكة بني اجلمعيات و�شندوق معاجلة الفقر عرب تنفيذ م�شاريع م�شرتكة لتاأهيل الفقراء.
تا�شعًا :    حتقيق التكامل بني القطاع احلكومي واخلا�ض واخليي من خالل برامج م�شرتكة للعناية بتاأهيل الفقراء 

وم�شاعدتهم للخروج من دائرة الفقر .
لتوعية  املختلفة  االإعالم  و�شائل  خالل  من  املتربعني  ولعموم  للمجتمع  تثقيفية  اإعالمية  برامج  تنفيذ    : عا�شرًا 
الداعمة  اجلهات  تتوىل  واأن  ذلك  عن  اخلاطئة  الت�شورات  وت�شحيح  واأجرها  التاأهيل  برامج  باأهمية  املجتمع 

واملانحة متويلها.
 ن�شاأله �شبحانه وتعاىل اأن يكتب االأجر لكل من �شارك و�شاهم يف هذا امللتقى واأن يعظم االأجر واملثوبة ملوؤ�ش�شة 
ال�شبيعي اخليية على دورها الرائد يف دعم وم�شاندة م�شية العمل اخليي يف بالدنا احلبيبة كما ال يفوتني ال�شكر 
اجلزيل لوزارة ال�شوؤون االجتماعية على دعمها للجمعيات اخليية وللعاملني يف العمل االجتماعي وموؤ�ش�شاته و�شلى 

اهلل و�شلم على نبينا حممد واآله و�شحبه اأجمعني . 
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الورقة اخلام�شة :
دور جمعيات الرب يف توعية وتاأهيل الفقي

تقدمي :
م. احلجاب بن اأحمد احلازمي
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 ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل وبعد ..

فنزوال عند طلب �شركة اخلربات الذكية للتعليم والتدريب مني امل�شاركة يف امللتقى الثاين الذي ترعاه موؤ�ش�شة 
وتاأهيل  توعية  يف  الرب  جمعيات  دور   ( بعنوان  بورقة  الفقي  وتاأهيل  لتوعية  اخليية  ال�شبيعي  وعبداهلل  حممد 

الفقي(. فقد مت اإعداد هذه الورقة املركزة يف �شفحات معدودة لينا�شب طرحها يف الوقت املتاح.
و�شوف تتناول هذه الورقة املوجزة النقاط التالية :

•االأ�شا�ض ال�شرعي ملو�شوع الورقة . 	
•اأهداف جمعيات الرب كما حددتها وزارة ال�شوؤون االجتماعية . 	
•بع�ض ما اأو�شى به امللتقى االأول فيما له �شلة مبو�شوع الورقة . 	

•واقع الفقي وواقع بع�ض جمعيات الرب يف هذا املجال . 	
•الدور املاأمول جلمعيات الرب يف هذا املجال . 	

• التو�شيات . 	

واهلل اأ�شاأل التوفيق وال�شداد .
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األساس الشرعي:
تقل  والتاأهيل ال  للتوعية  الفقي  , فحاجة  ال�شرعية  الن�شو�ض  به  اأمر جاءت  الفقي   وتاأهيل  توعية  اإن   
اأهمية عن حاجته للطعام وال�شراب والك�شوة , بل هي ال�شبيل بعد عون اهلل وتوفيقه اإىل خروج الفقي من دائرة 
العوز والفاقة اإىل ف�شحة االكتفاء والعي�ض بكرامة غي منقو�شة , فعن اأن�ض بن مالك ر�شي اهلل عنه اأن رجال من 
االأن�شار اأتى ا لنبي �شلى اهلل عليه و�شلم ي�شاأله فقال : اأما يف بيتك �شيء ؟ فقال : بلى يا ر�شول اهلل , حل�ض نلب�ض 
بع�شه و نب�شط بع�شه  , وقعب ن�شرب فيه املاء . قال :ائتني بهما , قال : فاأتاه بهما , فاأخذهما ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم بيده فقال : من ي�شرتي هذين ؟ قال رجل : اأنا اآخذهما بدرهم . قال من يزيد على درهم ؟ مرتني 
اأو ثالثا فقال رجل : اأنا اآخذهما بدرهمني , فاأعطاهما اإياه و اأخذ الدرهمني و اأعطاهما االأن�شاري و قال : ا�شرت 
باأحدهما طعاما فانبذه اىل اأهلك , وا�شرت باالآخر قدوما فاأتني به , فاأتاه به ف�شد فيه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و 
�شلم عودًا بيده ثم قال له : اذهب فاحتطب و بع وال اأرينك خم�شة ع�شر يوما , فذهب الرجل يحتطب و يبيع فجاء 
و قد اأ�شاب ع�شرة دراهم فا�شرتى ببع�شها ثوبا و ببع�شها طعاما فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم : هذا خي 
لك من اأن جتيء امل�شاألة نكتة يف وجهك يوم القيامة .. اإن امل�شاألة ال ت�شلح اإال لثالثة لذي فقر مدقع اأو لذي غرم 

مفظع اأو لذي دم موجع (رواه االإمام اأحمد 381/91 وغيه .  
ففي هذا احلديث داللة وا�شحة على ممار�شته �شلى اهلل عليه و �شلم لنوٍع من التوعية املوؤثرة امل�شاحبة لنوع من 
املادية  املعونة  املحتاج  ال�شائل  منح  بعيدًا عن  وقدراته  ال�شائل  املنا�شب حلال  املقبول  العائد  النافع ذي  التاأهيل 

الوقتية حمدودة النفع .
ولقد كان هذا اأي�شًا داأب ال�شحابة الكرام ر�شوان اهلل عليهم يف التوعية باأهمية نبذ العجز والتوجه لالكت�شاب 
و�شوؤال اهلل من ف�شله واال�شتغناء عن �شوؤال النا�ض , ولقد كان عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه يقول : ) يا مع�شر 
القراء ارفعوا روؤو�شكم فقد و�شح الطريق , فا�شتبقوا اخليات , و ال تكونوا عياال على امل�شلمني (اإ�شالح املال البن 

ابي الدنيا �ض 47. 
وقد جاءت �شياقات اأخرى حتمل توجيهات توعوية ينبغي اأن تكون اأ�شا�شًا ونربا�شًا تو�شع الربامج التوعية   
يف �شوءها من ذلك احلث على االكت�شاب ولو باالنتقال اإىل بلدة اأخرى , فقد كان ا بن عمر ر�شي اهلل عنهما يقول: 
) اإذا مل يرزق اأحدكم يف البلد , فليتجر يف بلد غيه (اإ�شالح املال �ض 77 , كما اأن مما ورد يف ال�شنة وله �شلة 
بالنجاة من دائرة الفقر والبوؤ�ض مارواه ابن عمر ر�شي اهلل عنهما اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال : ) ما 

عال من اقت�شد ( امل�شند 203/7 .
النظر عن  بغ�ض  املال  الر�شيد مع  بالتعامل  التوعية  اإىل  االأمر عند هذا احلد فقد جتاوزه  يتوقف  ومل   
وفرته, فقال عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه  : ) يا اأيها النا�ض اأ�شلحوا اأموالكم التي رزقكم اهلل عز و جل , فاإن 
اإقالال يف رفق خي من اإكثار يف خرق (اإ�شالح املال �ض 45 , و عن  عبيد اهلل بن حميد قال : ) مر جدي على عمر 
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بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه و عليه بردة فقال : بكم ابتعت بردك هذا ؟ قال : ب�شتني درهما . قال : كم مالك .؟ قال 
: األف درهم . قال : فقام اإليه بالدرة , فجعل ي�شربه و يقول : راأ�ض مالك األف درهم و تبتاع ثوبًا ب�شتني درهمًا ؟!! 
األف درهم و تبتاع ثوبًا ب�شتني درهمًا ؟ !! (اإ�شالح املال �ض 111, هكذا يجب اأن يوعى حمدودي الدخل من الفقراء 

على وجه اخل�شو�ض باأ�شلوب العي�ض واالإنفاق و�شرورة التزام منهج معتدل للموازنة بني الدخل واالإنفاق. 
اإن م�شكلة بع�ض الفقراء هو �شوء التدبي ملوارده على حمدوديتها , وقد الحظنا ذلك ميدانيًا يف مواقع   
�شتى فلزم العناية بذلك عند تاأهيل الفقي  وعدم االكتفاء باملنح النقدية اأو العينية له بل يجب اإعانته بتوعيته 

بح�شن التدبي .
ل الفقي للفقر كالقدر املقدور الذي ال حمي�ض عنه, واأن ال�شرب  ويف موازاة ذلك يجب احلذر من تقبرّ  
على الفقر خي من تغييه ,  وال�شرع بريء من هذا الفهم ال�شقيم , وال ير�شى الأتباعه الفقر, ون�شو�شه اإمنا توجب 
على الفقي ال�شرب الذي مينعه من الت�شخط, ولي�ض ال�شرب الذي ُيقعد . فالفقر م�شيبة من امل�شائب, ولي�ض يف 
االأمر بال�شرب على امل�شيبة حث على اال�شت�شالم لها, كيف وقد كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ي�شتعيذ باهلل 
من الفقر كما ورد ذلك يف اأحاديث �شحاح يف امل�شتدرك وال�شنن , ومن هنا قال علي - ر�شي اهلل عنه - قولته 

ال�شهية:  لو كان الفقر رجاًل لقتلته.
أهداف جمعيات الرب كما حددتها وزارة الشؤون االجتماعية :

1. تقدمي امل�شاعدات املالية و العينية لالأ�شر امل�شتحقة .
2. القيام ببع�ض امل�شروعات اخليية كمعونة ال�شتاء و فرحة العيد و غيها لالأيتام .

3. م�شاعدة من يتعر�شون للكوارث كحادث حريق اأو تهدم بيوت .
4. امل�شاعدة يف رفع امل�شتوى ال�شحي و الثقايف و التعليمي و االجتماعي .

5. اإن�شاء امل�شروعات التي من اأهدافها العناية بالطفولة و االأمومة و رعاية العجزة و امل�شاكني .
6. تقدمي االإعانات الالزمة كاإعانة الزواج و اخلدمات العامة و حت�شني امل�شاكن .

اإن املتاأمل يف هذه االأهداف يجد يف الهدفني الرابع واخلام�ض جمااًل رحبًا لبناء م�شروعات وبرامج تلبي   
حاجة الفقي وت�شاعد على اإحداث نقلة تنموية حقيقة ونقلة نوعية يف حياة امل�شتفيدين منها على وجه اخل�شو�ض, 

اإال اأن املتتبع الأن�شطة وبرامج جمعيات الرب يجد القليل منها من يعتني بهذا اجلانب  .  
بعض أهم ما أوصى به امللتقى األول فيما له صلة مبوضوع الورقة : 

•اإن�شاء اأق�شام يف جمعيات الرب تعنى بتوعية الفقراء وتاأهيلهم . 	

•اإعداد قائمة باالأفكار وامل�شاريع العملية لتوعية وتاأهيل الفقي . 	
•اإعداد درا�شة تقوميية متخ�ش�شة لدرا�شة تعامالت وممار�شات جمعيات الرب مع الفقراء ومدى مراعاتها  	

ل�شون كرامة الفقي وحمايته من ذل امل�شاألة.
واكتفاء  ا�شتغناء  حتقيق  يف  املنتظرة  الرب  جمعيات  الأدوار  جديدًا  ت�شورًا  تر�شم  متخ�ش�شة  درا�شة  •اإعداد  	
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الفقي على املدى البعيد .
برامج  وتنويع   , للفقي  واالجتماعية  النف�شية  اخل�شائ�ض  تنا�شب  متنوعة  توعوية  اأدوات  واإعداد  •ت�شميم  	

التوعية والتاأهيل لت�شمل املجال ال�شحي والنف�شي واالجتماعي واملايل والتعليمي واالأخالقي والديني 
•زيادة فر�ض وجماالت التطوع يف جمعيات الرب . 	

•اإعداد برنامج متخ�ش�ض يف تدريب الباحثني االجتماعيني يف جمعيات الرب . 	
قدرتها  ح�شب  فعاًل  عليه  بالعمل  بادرت  قد  تكون  اأن  الرب  جمعيات  على  يجب  التو�شيات  هذه  بع�ض  اأن  والواقع 

وا�شتطاعتها الأنه ال يحتمل التاأخي الأهميته .

واقع الفقري :
ي�شكو الفقي ويعاين من م�شكالت �شتى جراء الفقر اأو�شاهم الفقر فيها ب�شكل اأو باآخر , ومن خالل االقرتاب من 
واقع الفقي وزيارته يف �شكنه وحماورته تزداد القناعة باأن االأدوار احلالية التي تقوم بها بع�ض جمعيات الرب لي�شت 
كافية بتاتًا لتقدمي العون الذي يحتاجه فعاًل الفقي وي�شتحقه مما اأوجبه علينا ال�شرع املطهر ومماتقت�شيه االأخالق 

االإ�شالمية وواجبات االأخوة يف الدين , فاإنك م�شاهد اإن ذهبت اإىل البيئات الفقية واقرتبت من الفقي:
•انك�شار الفقي واإحباطه . 	

•خوفه وفزعه على م�شتقبل عائلته . 	
•عجزه يف كثي من احلاالت عن القيام مببادرات حتل م�شاكله ,بل واأحيانًا عن اإدراكها ب�شكل جيد وحتديد  	

حاجاته واأولوياتها.
•�شعوره بالغب والتهمي�ض واالإهمال االجتماعي له . 	

•تورط بع�ض فتيانهم يف ترويج املخدرات ,وتعاطيها .  	
هذه من اأخطر املالحظات واأ�شدها �شرارًا بالفقي وعائلته , وهي مدعاة منفردة – فكيف اإذا اجتمعت يف بع�شهم 
– اإىل نوع من فقدان عنا�شر احلياة امل�شتقرة ال�شوية , وتقذف بهم يف حاالت من الياأ�ض واحلقد والنفور والعزلة 
االجتماعية ,وال�شعور بالقهر , وقد توؤدي ببع�شهم اإىل تهديد اأمني للمجتمع اأحيانًا وتف�شي حاالت غي اأخالقية 
. وال تنتهي املالحظات عند هذا  الفقية   االأ�شر  ال�شابة يف هذه  ال�شريحة  و�شلوكات غي �شرعية خ�شو�شًا من 
احلد , فقد وقفت على حاالت من البوؤ�ض الذي ي�شعب و�شفه اأحيانًا ويتطلب تدخاًل فوريًا من القطاعات الثالثة 

احلكومي واخليي واخلا�ض  ومما الحظته :
•وجود حاالت عديدة تعي�ض يف م�شكن يفتقر اإىل اأبجديات املعايي ال�شحية يف امل�شكن . 	

•وجود حاالت تعي�ض يف م�شاكن غي اآمنة اإن�شائيًا , وبع�شها يف م�شاكن غي كافية اإذ تعي�ض االأ�شرة يف حجرة  	
واحدة ,اأوال يتوفر يف املنزل دورة مياه اأحيانًا .

•وجود حاالت مل يلتحق اأطفالها باملدار�ض وقد بلغ بع�شهم الع�شر �شنوات . 	



60

•هناك حاالت ال تكنها بيوتها من املطر , واأحيانًا لي�ض لديها اأ�شوار ت�شرت اأهلها . 	
عة. •يعاين بع�ض القادرين على العمل من البطالة بنوعيها احلقيقية واملقنرّ 	

•اأدمنت بع�ض احلاالت املعونة املتباعدة غي الكافية وركنت اإليها مما اأورثها عجزًا نف�شيًا وغيب عنها التطلع  	
وال�شعي اإىل تغيي احلال  

هذه بع�ض مالحظاتي على اأحوال الفقراء من خالل تعاملي متوا�شاًل اأو متعاونًا مع بع�شجمعيات الرب يف اأكرث من 
منطقة , وخ�شو�شًا يف منطقة جازان .وال�شوؤال الذي يطرح هنا : 

هل جمعيات الرب بو�شعها احلايل قادرة على التعامل مع هذا امللف ال�شعب ؟
واقع بعض جمعيات الرب يف هذا اجملال :

يف البدء اأ�شيد باجلهود التي يبذلها القائمون على جمعيات الرب , واأغلبهم متطوعون اأو يعملون باأجور رمزية , 
وقد يتعر�شون ل�شغوط واإحراج اجتماعي كبي اأثناء تاأديتهم ملهامهم , وتقوم اجلمعيات باأن�شطة وبرامج متنوعة 

تتفاوت اجلمعيات فيما بينها يف ذلك بال �شك كمًا ونوعًا ومن اأهم هذه االأن�شطة :
•االإعانات العينية باأنواعها وكذلك االإعانات النقدية . 	

•ترميم وبناء املنازل . 	
•اإعانات الزواج . 	

•�شداد الديون . 	
•التاأهيل املهني . 	

•التوعية املجتمعية . 	
•اخلدمات ذات الطابع اخلا�ض ) حفر اآبار وبناء م�شاجد ونقل مر�شى .. الخ (  	

اإال اأن بع�ض جمعيات الرب تعاين - خ�شو�شًا الواقعة يف املحافظة كثيفة ال�شكان وذات الن�شاط االقت�شادي املتدين 
من مشكالت عدة ، لعل من أهمها :

•�شعف املوارد املالية وحمدوديتها , وقد فاقم من امل�شكلة اأمران , اأولهما �شعف الت�شويق لرباجمها, وثانيهما  	
نزعة املوؤ�ش�شات املانحة اإىل تبني الربامج النوعية دون مراعاة للقدرات املتفاوتة للعاملني يف اجلمعيات واإىل 
اأهمية و�شع معايي خمتلفة للنوعية تلحظ حال اجلمعية وبيئتها, فما كان غي نوعي هنا قد يكون نوعيًا جدًا 

هناك .
•�شعف مهارات وتاأهيل الكوادر العاملة واأحيانًا قلة عددها اأو عدم تفرغها . 	

•�شعف موؤ�ش�شاتية بع�ض اجلمعيات وبنيتها االإدارية . 	
•�شعف .. بل وغياب التن�شيق والتكامل مع املوؤ�ش�شات التطوعية العاملة يف نف�ض النطاق اجلغرايف . 	

•�شعف وقلة برامج التوعية والتاأهيل ب�شكل ملحوظ  . 	
•�شعف اأداء البحث االجتماعي ودقة معلوماته يف بع�ض اجلمعيات و�شعف بنية اأدواته , وتباعد فرتات التحديث  	

ملعلومات امل�شتفيدين منها.  
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•اأغلب اجلمعيات تتزايد ملفات االأ�شر امل�شتفيدة فيها , وهذا موؤ�شر مزعج من حيث اأن هذه اجلمعيات ال تتبنى  	
�شيا�شات اإغناء الفقي وبالتايل ا�شتبعاده من قائمة امل�شتفيدين , وبع�شها قد يباهي بكرب عدد امل�شتفيدين من 

اجلمعية من الفقراء ويعد ذلك و�شيلة حل�شول على دعم اأكرب لها .
الدور املأمول من جمعيات الرب يف هذا اجملال :

يف �شوء املالحظات ال�شابقة على واقع بع�ض اجلمعيات , ويف �شوء بع�ض ما تو�شلت اإليه بع�ض الدرا�شات   
اإيفاد  مركز  ها  واأعدرّ اخليية,  خالد  امللك  موؤ�ش�شة  اأ�شدرتها  والتي  ال�شرق  جريدة  يف  خال�شتها  املن�شور  ومنها 
للدرا�شات واال�شت�شارات حول فقر االإناث ,فقد اأ�شارت الدرا�شة اإىل »انخفا�ض امل�شتوى التعليمي لالأنثى الفقية«, 
مو�شحة اأن ن�شبة االأميات من العينة بلغت 2.24%, وهي ن�شبة مرتفعة اإذا ما متت مقارنتها مبتو�شط االأعمار؛ اإذ 
ترتكز الفرتة العمرية الأفراد العينة بني 02 و05 �شنة, وهو ما يعد موؤ�شرًا على اأن االأمية ما زالت م�شكلة تعاين منها 
االأنثى يف اململكة. يف حني اأن 4.52% مل يتجاوز تعليمهن املرحلة االبتدائية. و�شملت الدرا�شة  5683 �شيدة من 31 
منطقة اإدارية يف اململكة , وقد اأثر هذا امل�شتوى التعليمي املنخف�ض على تدين م�شاوى الوعي الرتبوي وال�شحي 

والبيئي الخ .
يف حني وجدت الدرا�شة م�شكالت متعلقة بالتكيف االجتماعي للمراأة ال�شعودية الفقية نتيجة لتدهور   
الو�شع االقت�شادي, واأظهرت النتائج اأن 53% منهن اأرامل و2.42% مطلقات, بينما كان ربعهن متزوجات, م�شية 
اإىل اأن غياب العائل يف حياة املراأة �شبب لرتدي و�شعها االقت�شادي, خ�شو�شًا يف احلاالت التي يكون ال عمل لها 
واأن حت�شل على خدمات  لها حياة كرمية,  يكفل  ال�شمان االجتماعي  كاٍف من  , فهنا هي حمتاجة لدخل  فيها 
الرعاية املختلفة التي تكفل لها والأبنائها احلياة الكرمية. وحذرت من اأن عدم قدرتها على توفي دخل منا�شب لها 

والأ�شرتها �شيوؤثر حتمًا على ا�شتقرارها نف�شيًا واجتماعيًا ما ينعك�ض بدوره على جمريات االأمور يف حياتها.
وذكرت الدرا�شة ما ن�شبته 1.25% من العينة اأن اأزواجهن على قيد احلياة, واأكدت ما ن�شبته 9.24% اأن   
اأزواجهن يعملون, ما يعني اأن اأكرث من ن�شف املتزوجات يف العينة يع�شن مع »اأزواج ال يعملون«, لتخل�ض الدرا�شة 
من هذه النتيجة اإىل اأن من �شمات االأنثى الفقية يف املجتمع ال�شعودي اأن زوجها يف الغالب اليعمل . وت�شي هذه 
النتيجة اإىل اأن 57% من اأفراد العينة تقريبًا بال عائل حقيقي؛ اإذ اإن نحو ن�شفهن اأرامل اأو مطلقات, بينما يعي�ض 

اأكرث من ن�شف املتزوجات مع اأزواج ال يعملون.
من  كثي  يف  الفقر  قيا�ض  يف  املهمة  املوؤ�شرات  من  ومالءمته  وملكيته  توفره  ناحية  من  لل�شكن  وينظر   
بيوتًا  ي�شكن  املبحوثات  جمموع  من   %8.65 اأن  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  الفقر,  خطوط  لتحديد  العاملية  املقايي�ض 
التي جتعلها  والبيئية  ال�شحية  ال�شروط  توفر  وعدم  امل�شاحة  ب�شيق  الغالب  ال�شعبية يف  امل�شاكن  وتت�شم  �شعبية. 
منا�شبة لل�شكن. وبالتايل فاإن وجود ن�شبة من الفقراء يف هذا النوع من امل�شاكن له اأثر �شلبي على �شحة ونف�شية 

هذه االأ�شر .
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من هنا ويف �شوء املالحظات ونتائج بع�ض الدرا�شات احلديثة ومنها ما اأ�شرت اإليه اآنفًا يف جمتمع االأ�شر   
الفقية البد من التاأكيد بقوة على �شرورة اأن تعالج اجلمعيات امل�شكالت جوانب الق�شور لديها بح�شب القدرة 
والطاقة واأن تبادر وت�شعى يف ذلك �شعيًا حثيثًا وهي مدعوة للتعامل مع جملة من امللفات التي يتطلبها الدور املاأمول 

منها ويحتاجها املجتمع الذي تخدمه , ومن هذه امللفات :
بهيكلتها  العناية  ومنه  املوؤ�ش�شي  البناء  جتويد  خالل  من  جيدًا  التنموي  لدورها  فهمها  اجلمعية  توؤكد  •اأن  	

وبخططها وبا�شتقطابها لكوادر منا�شبة وتنمية مواردها املالية .
البعد  يف  وكذا   , املهني  و  الرتبوي  البعدين  يف  خ�شو�شًا  خدماتها  مكملي  و  معززي  مع  ال�شراكات  •بناء  	

ال�شحي.
•العناية ببناء الربامج املوجهة للوالدين وخ�شو�شًا االأمهات لعمق اأثرهن الرتبوي يف تن�شئة اأطفالهن .  	

•تبني �شيا�شة تقلي�ض دائرة الفقر ال التعاي�ض معها . 	
•االنتفاع من اأخيار املجتمع املحيط و مثقفيه وا�شت�شارتهم باآليات منا�شبة . 	

•بناء عالقات مميزة مع امل�شتفيدين بحيث ي�شعرون بانتمائهم للجمعية  . 	
•دعوة عنا�شر خمتارة من امل�شتفيدين اإىل بع�ض االجتماعات العامة . 	

•تلم�ض حاجات امل�شتفيد و م�شاعدته على و�شع خارطة طريق الإخراجه من دائرة امل�شكلة التي يعي�شها  . 	
•بناء بطاقة بحث اجتماعي وافية وموحدة اإن اأمكن وحتكيمها . 	

•حتديث بيانات امل�شتفيدين ب�شكل ربع �شنوي اإن اأمكن  , فهذا ي�شاعد على متابعة احلاالت بدقة وعلى اإبقاء  	
العالقة  دافئة ومتجددة مع امل�شتفيدين .

•خدمة الفقي بتمكينه من اخلدمات االإلكرتونية يف االإ�شكان و حافز و غيه . 	
•التعرف على الفر�ض املتاحة يف البيئة و تثقيف امل�شتفيد بها . 	

•التعرف على اخلدمات و الفر�ض املتاحة لدى القطاعات الثالثة واالنتفاع ومتكني الفقي منها  . 	
•العناية بربامج االأ�شر املنتجة ودعمها والتو�شع فيها . 	

املق�شود  �شرح  اإىل  يقودنا  وهذا   , تفكيه  اأ�شلوب  و  معي�شته  مب�شتوى  واالرتقاء  الفقي  بتمكني  •العناية  	
بالتمكني.

ونق�شد هنا متكني الفقي  من فهم حقيقة بيئته , ومدى اأهمية اتخاذ خطوات التاأثي املطلوبة لتغيي وحت�شني 
اأو�شاعه , فهو ي�شمل م�شاعدته على اأن يقرر اأين هو االآن , واأين يريد اأن يكون , وم�شاعدته على تغيي نظرته لذاته 
وعلى تطوير و تنفيذ اخلطط للو�شول اإىل اأهدافه معتمدًا بعد اهلل تعاىل على نف�شه . وهذا يتطلب حتفيزه وتاأهيله 

بالقدرات و املهارات التي ت�شاعده على العمل امل�شتقل واالإجناز الفعال ملهامه وواجباته .
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وهناك أنواع من التمكني منها  :
•التمكني االجتماعي : وت�شعى براجمه اإىل حتقيق التكيف االجتماعي لالأ�شر الفقية امل�شتفيدة و اأع�شائها من  	

جميع النواحي مع البيئة املحيطة بهم .
•التمكني النف�شي : وت�شعى براجمه اإىل حتقيق ال�شحة النف�شية جلميع اأع�شاء االأ�شر امل�شتهدفة . 	

•التمكني التعليمي : حيث يعنى بحق تعليم كل من هو يف �شن التعليم من اأفراد االأ�شرة و جميع الق�شايا املتعلقة  	
بذلك مثل تعريفه بالفر�ض واملجاالت املتاحة .

•التمكني املهني : يحر�ض على توفي فر�ض التدريب و التاأهيل و العمل ملن هم يف حاجة اإليه . 	
•التمكني ال�شحي : هدفه االأ�شا�شي العناية ب�شحة االأ�شرة بكاملها من الناحية الوقائية و العالجية , و ت�شهيل  	

جميع اخلدمات ال�شحية لهم .
•التمكني الرتبوي : يهدف اإىل اإحلاق االأبناء والبنات باملحا�شن الرتبوية املالئمة , ور�شد و عالج احلاالت  	

ال�شلوكية غي املرغوبة بني اأع�شاء االأ�شرة .
اأع�شاء  حياة  �شي  تعرت�ض  التي  ال�شعوبات  اإزاحة  و  املادة  حاجز  تذليل  اإىل  ي�شعى   : االقت�شادي  •التمكني  	

االأ�شرة , وثقيفه باخلدمات املتاحة له  .
•التمكني البيئي : يعنى بتوفي البئية املالئمة والالئقة فيما يتعلق باإقامة االأ�شر  امل�شتهدفة . 	

وتنجح برامج التمكني حينما حتافظ على حرية القرار للم�شتفيد وتبني قناعته بها و�شعوره بقوة دوره وحموريته 
فيها وانتفاعه منها والتزامه فيها وبها , وحينما ت�شتمر امل�شاندة ال�شرورية له حتى حتقيق الهدف .
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التوصيات :
• التعجيل بتنفيذ تو�شيات امللتقى االأول الذي اأ�شي اإليها يف الورقة . 	

• اأن تعتني جمعيات الرب بربامج التمكني بفهم �شحيح وممار�شةمهنية من�شبطة ب�شوابط ال�شرع املطهر واآدابه  	
وقيمه .

• اأن تعتني اجلمعيات بالتثقيف املهني الأفراد املجتمع امل�شتفيد من خدماتها وتعالج لديهم االجتاهات ال�شلبية  	
حيال املهن واحلرف واحتقار مزاولة بع�شها  واالإعرا�ض عن ممار�شتها .

• اأن ت�شهم اجلمعيات يف برامج تنمية املجتمع وفر�ض العمل فيه ومتكن م�شتفيديها منها . 	
• اأن تبني جمعيات الرب عالقات تكامل جيدة مع اجلهات اخليية املعنية بالرتبية والدعوة وال�شحة يف نطاقها  	

اجلغرايف على وجه اخل�شو�ض .
• اأنتقرتب اجلمعيات ب�شكل اأكرب من م�شتفيديها وتبني معهم عالقات اأكرث دفئًا وتلتقي بهم دوريًا . 	

• اأن تعتني اجلمعيات برفع الوعي لدى االأمهات بربامج فعالة وجاذبة وحمفزة ملا يف ذلك من انعكا�ض اإيجايل  	
مهم على االأ�شرة .

• اأن تعتني اجلمعيات ب�شكل اأكرب بربامج االأ�شر املنتجة ومبنافذ ت�شويق منتجاتها . 	
التجارب  لهم االطالع على  وتي�شر  واملتعاونني معها  فيها  للعاملني  املهني  النمو  اأن حتر�ض اجلمعيات على   • 	

والدرا�شات والبحوث يف جمال عملها وت�شاعدهم على ح�شور امللتقيات واملوؤمترات املنا�شبة .
اإىل  الفقر  باإخراجهم من دائرة  امل�شتفيدين من براجمها  اإىل تقلي�ض عدد  اأن تهدف اجلمعيات بو�شوح    • 	

ف�شحة االكتفاء .
• اأن ت�شرك اجلمعيات امل�شتفيد يف حتديد حاجاته وتبني برامج مقنعة له وموجهة نحو حاجاته ثم تقي�ض ر�شاه  	

عنها .   

هذا ماتي�شر يف هذه الورقةاملوجزة , و�شلى اهلل و�شلم وبارك على نبينا حممد ,,,
   



65



66

الورقة ال�شاد�شة :
كيف توؤ�ش�ض وحدة لتوعية وتاأهيل الفقي

تقدمي :
د. عبد ال�شالم بن عمر الناجي
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استهالل ..
احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل وعلى اآله و�شحبه ومن وااله وبعد؛

فاإن الفقر مر�ض موجع واآثاره متعدية بال�شرر على االأفراد واملجتمعات .. ومقاومته وحماولة عالجه من اأ�شله 
وجذوره مطلب لكل الدول التي تن�شد الرقي والتقدم .

وال ميكن اأن يكون عالج الفقر ق�شي املدى وال �شريع النتائج .. بل هو حمتاج اإىل تكامل عدة اأدوار وممار�شات 
للو�شل اإىل عالج حقيقي وم�شتدام .

ويبداأ تغيي امل�شكالت من اأ�شحابها .. فاإن اهلل ال يغي ما بقوم حتى يغيوا ما باأنف�شهم .. ولذا فاإن عالج الفقر 
يبداأ من الفقي ذاته .. يبداأ بتوعيته مب�شاكله وكيف يتخل�ض منها واإ�شعاره بالتحدي مع نف�شه واأنه مطالب باأن 
التاأهيل  فر�ض  له  وُيي�شر  وُيبذل   .. ذلك   عن  االأول  امل�شئول  واأنه  وحاله   و�شعه  لي�شحح  جهده   ق�شارى  يبذل 
والتمكني من املهارات والقدرات التي ت�شاعده على اأن ينت�شل نف�شه واأ�شرته من دائرة الفقر ويختط له طريق كفاح 

جديد ي�شتغني به عن �شوؤال النا�ض. 
ولعل من االأدوار الرئي�شة وامل�شاهمات الفاعلة للجمعيات املعنية بالفقي اأن تخ�ش�ض اأق�شامًا ووحدات تعنى بتوعية 

وتاأهيل الفقي ولي�ض فقط اإعانته املادية.
وبني يدينا موجهات معينة وم�شاعدة على امل�شي ب�شكل عملي يف تاأ�شي�ض وحدات واأق�شام تعنى بتوعية   
وتاأهيل الفقي .. وهي تفتح الطريق وتنظم التفكي وتوجز االإر�شاد.. وت�شجع على التو�شع يف املعرفة التي يتطلبها 

التاأ�شي�ض.

اأ�شاأل اهلل اأن يكتب له القبول والنفع والتاأثي .. واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

عبد ال�شالم الناجي          
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خطوات تأسيس وحدات وأقسام لتوعية وتأهيل الفقري
تذكر اأدبيات ريادة االأعمال وتاأ�شي�ض امل�شروعات العديد من اخلطوات املهمة يف هذا ال�شياق .. و�شرنكز   
اإثارة جمموعة من  وذلك من خالل  الورقة–  ينا�شب اخت�شار  – مبا  العملية  هنا على جمموعة من اخلطوات 
الت�شاوؤالت والتوجيهات املركزة يف خطوات عملية ومت�شل�شلة الإطالق وحدات واأق�شام معنية بتوعية وتاأهيل الفقي 

على النحو التايل:

وتف�شيلها على النحو التايل:
اختيار  م�شئول الوحدة  ويراعى يف ذلك : . 1

اأن يكون امل�شئول مهتم وراغب العمل يف جمال التوعية والتاأهيل للفقي..	 
اأن يكون متفرغ لوحدة توعية وتاأهيل الفقي .. �شواء كان تفرغ كامل اأو تفرغ باأيام اأو تفرغ �شباحي اأو	  

م�شائي .. .
ميكن اأن يكون امل�شئول من داخل اجلمعية اأو من خارجها.	 
وعند البحث عن موظفني اأو م�شاعدين يف الوحدة : 	 

	. حدد املهارات واخلربة التي تريدها اأوال ثم ابحث عن ال�شخ�ض املنا�شب 
 .. 	تذكر اأنه من ال�شعب اأن يكون فريق العمل بدرجة واحدة من االلتزام واحلما�ض  يف البدايات

ومع الزمن ينمو ويتمهر.
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 اختيار املكان املنا�شب للعمل . 2
 - ولو غرفة خا�شة    	 – البدايات  ويف  بالوحدة  املعني  العمل  لفريق  وجود مكان خم�ش�ض  بد من  ال 

فاملكان ياأتي بالنظام واملوظفني  واالنتماء .. . 
ال تتكلف كثيا يف التاأ�شي�ض .. واإمنا وفر املتطلبات	  االأ�شا�شية يف البداية وتطور مع الزمن وا�شتفد من 

املوجود وتعاقد وال تنطلق من  ال�شفر.
بع�ض  لتنفيذ  حتتاجها  التي  االأماكن  بع�ض  توفي  يف 	    )  .. – املدار�ض  امل�شجد   ( �شركائك  ا�شتثمر 

براجمك .

اإعداد خطة العمل للوحدة . 3
تت�شمن خطة العمل  ما يلي:

أ- حتديد اأهداف الوحدة .
ب- اقرتاح الربامج اأو املبادرات التي ت�شهم يف حتقيق االأهداف.

ج- ر�شم اخلطة الزمنية للتنفيذ.

أ- من األهداف املقرتحة لوحدة توعية وتأهيل الفقري ما يلي:
•التوعية: 	

	 توعية الفقي بحقوقه التي كفلها له النظام .

	 توعية الفقي بامل�شادر واجلهات التمويلية التي تقدم قرو�ض واإعانات  ل�شحاب امل�شاريع.

	 توعية الفقي ببع�ض االأحكام ال�شرعية املتعلقة بامل�شاألة واال�شتعفاف.

	 توعية الفقي ببع�ض طرق تربية االأبناء التي تعينهم على النجاح.

	 توعية الفقي ببع�ض االأخطاء التي يقع فيها الفقي يف اجلوانب ال�شحية واإدارة امليزانية.

	 توعية الفقي بخطورة الطالق والتفكك االأ�شري .

	 توعية الفقي ببع�ض الر�شائل االإيجابية التي تعزز ثقته وقدرته على النجاح .

	 توعية الفقي بفر�ض العمل املوجودة يف ال�شوق .

	 توعية الفقي باأهمية الدرا�شة والتعلم . 

	 توعية الفقي بطرق الوقاية من العنف ال�شري واالجتماعي.
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•التاأهيل: 	
التعامل - النظافة ... ( تاأهيل الفقي يف املهارات احلياتية ) الثقة – التوا�شل – 	 

التوا�شل  اأدوات  ا�شتخدام   	 – احلا�شب   ( االأ�شا�شية.  التقنية  املهارات  يف  الفقي  تاأهيل 
االجتماعي ..(

	 تاأهيل الفقي يف جمال تربية االأبناء واإر�شادهم.

	 تاأهيل الفقي  يف الطموح واملثابرة.

 – االإلكرتوين 	  – الت�شويق  – اخلياطة  الطبخ   ( الب�شيطة  املهن  بع�ض  الفقي على  تاأهيل 
ال�شيانة املنزلية -الت�شميم ... ( 

	 تاأهيل الفقي يف االندماج مع املجتمع .

	 تاأهيل الفقي يف اال�شتثمار الب�شيط .) بيع يف احلدائق واملنتزهات ...(

	 تاأهيل الفقي يف كيفية التعامل مع امل�شكالت الب�شيطة .

ب- من املبادرات والربامج املقرتحة : 
	 اإعداد بو�شرتات وبرنات تعلق يف مقر ا�شتقبال الفقي.

اأو يف م�شجد حي  اجتماعية  ..( يف مقر اجلمعية   	 – – �شحية  عقد حما�شرات توعوية ) دينية 
الفقراء .. وتربط بحوافز اأو  اأولوية يف ال�شرف ونحو ذلك.

	 تنظيم بع�ض امل�شابقات على مقاطع �شوتيه اأو مطويات خمتارة ويو�شع لها جوائز.

 – اإقامة رحالت الأبناء الفقراء موجهة وخمططة بالدمج مع طالب اآخرين لي�شوا فقراء ) حلقات 	 
مدار�ض .. (

انتظار  �شاالت  يف  تعر�ض  اأو  للم�شتفيدين  تر�شل  ونحوها  كيك  ومقاطع  ق�شية  اأفالم  	 اإعداد 

الفقراء.
	 توظيف الفقراء يف العمل مع الفقراء دون علمهم مبقابل.

	 اإقامة دورات للمر�شدين الطالبيني يف املدار�ض وتوعيتهم بخ�شائ�ض هذه ال�شريحة وكيفية التعامل 

معها .. ومد ج�شور توا�شل وتعاون يف ذلك.
	 تنظيم حمالت معينة الأحياء وجممعات الفقراء بالتعاون مع اإمام امل�شجد وبع�ض الفرق التطوعية.

.. 	
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الربامج واملبادرات : 
تاأكد من اإجابة ال�شوؤال : هل برناجمي اأو مبادرتي حتل م�شكلة اأو حتدي اأو فجوة �شحيحة؟ ما هي ؟

ويراعى عند و�سع الربامج واملبادرات:  
	 الرتكيز يف ر�شالة الربنامج واملبادرات بحيث ت�شتهدف هدف اأو ق�شية واحدة فقط .

	 تكرار الر�شالة نف�شها بعدة و�شائل خالل زمن متقارب.

	 مراعاة جانب البعد الزمني يف التغيي واأن بع�ض جوانب الق�شور لدى الفقراء متجذرة فتحتاج 

لزمن طويل وتكرار يف كل عام حتى تظهر النتائج.
	 الرتكيز على بعد البناء يف الربامج ولي�ض على بعد العالج فقط.             ) املهارات احلياتية 

واليون�شكو (
	 اإ�شراك الفقراء ولو بع�شهم يف حتديد االحتياج والتخطيط والتنفيذ والتقييم.

.. 	
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•طبق اأ�شئلة املزيج الت�شويقي على اخلدمة اأو الربنامج الذي �شتقدمه للفقراء لتتاأكد من اأنك ت�شي يف  	
االجتاه ال�شحيح  وذلك على  النحو التايل: 

االإجابةال�شوؤال

العمالء :

�شريحتي؟ ) لهذا الربنامج املحدد( • من هم 	

اإليه؟ ما هي امل�شكلة القائمة  • ما الذي حتبه �شريحتي ؟ ما الذي يحتاجون 	
لديهم ؟

املنتج:

الربنامج اأو املبادرة؟ • كيف اأ�شنع اأو اأح�شل على 	

ال�شريحة وي�شاهم يف حل م�شكلتها؟ • هل يفي الربنامج  باحتياجات 	

الت�شعي:

للمنتج اأو اخلدمة؟ العميل ال ي�شتطيع اأن يدفع مال  • كم �شيدفع العميل ثمنًا 	
.. فيمكن نحول الت�شعي يف كم �شيدفع وقت للم�شاركة يف الربنامج.

الرتويج:

برناجمي اأو خدمتي مفيدة لهم ؟ • كيف �شيعرفون اأن 	

برناجمي؟ • كيف �شاأجعل الفقراء يعرفون بوجود 	

بربناجمي ؟ • كيف �شاأجذبهم واأقنعهم 	

التوزيع:

برناجمي؟ • اأين اأبداأ 	

لل�شريحة؟ • هل مكان وزمان اخلدمة اأو املنتج منا�شب 	

•ما هي التكلفة التي �شاأحتملها للح�شول على الربنامج اأو اخلدمة  وتو�شيلها  	
للفقي.
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ج- مناذج لر�شم خطط العمل: 
ميكن اخت�شار وتلخي�ض مكونات اخلريطة التنفيذية  للعمل  من خالل النماذج التالية .. بحيث اأن قيام الق�شم 

بتعبئة حمتوى اأحد هذه النماذج يكون كفيال بو�شوله خلطة جيدة للق�شم والوحدة.

منوذج خطة عمل )1(

املهامم

وؤول
مل�ش

ا
لفة

لتك
ا

دء
الب

ربيع اأول�شفرحمرم
ملحوظات

123412341234

منوذج خطة عمل  ) 2 (

ملدةاملهام 
ا

ن:
اأ م

اجلهة امل�شئولةاملتطلباتتبد
موؤ�شرات النجاح

امل�شاندةالرئي�شيةاملاديةالب�شرية
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حتديد ال�شركاء واملتعاونني  4 .
ينبغي اأن  يقوم م�شئول الوحدة بالبحث عن جميع اجلهات واالأفراد الذين ميكن اأن يتعاون معهم وي�شتفيد   

من خربات وجتارب اجلمعية االأم يف ذلك ومن هوؤالء ال�شركاء ما يلي :
اجلهات : 

املدار�ض االأهلية واحلكومية.	 
اجلمعيات اخليية االأخرى ) االأ�شر املنتجة – واعي – اأ�شر ال�شجناء – جمعيات الوقاية من  التدخني	   

واملخدرات – جمعيات التدخني ..(
القطاعات احلكومية ) فروع وزارة ال�شحة – اإدارة املخدرات – �شناديق القرو�ض والتمويل -  ..(	 

قطاعات التوظيف )�شندوق تنمية املوارد الب�شرية - بنده – هريف – العثيم	  ...(

الأفراد:
	 اإمام امل�شجد.

. املر�شدون الطالبيون	 
الفقراء. املعلمون يف املدار�ض وبالذات العاملني يف مدار�ض يكرث فيها 	 

	 الدعاة املتعاونون.

	 التجار واملح�شنون.

	 املدربون.

.. 	
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واملتابعة. التنفيذ . 5
عند التنفيذ ينبغي مراعاة عدة اأمور من اأهمها ما يلي :

تذكر اأن العمل يتمدد على قدر الوقت املتاح فاجعل	  لك مهمة وقت حمدد.
ا�شتخر وا�شت�شر فما خاب من ا�شتخار	  وال ندم من ا�شت�شار . 

ملا مت وملا �شيتم.  �شع نظاما ملتابعة العمل اأ�شبوعي 	 
بني توقعاتك الأع�شاء الفريق الذين �شي�شاركونك	  التنفيذ وتاأكد من اأنهم ا�شتوعبوا م�شوؤولياتهم وما ينتظر 

منهم .
تعلم	  وتدرب ودرب فريق العمل على متطلبات العمل با�شتمرار .

قاعدة توا�شل مميزة مع عمالئك واملوردين وامل�شت�شارين ..  ابن 	 
كن قريبا ومتواجدًا با�شتمرار عند تقدمي اخلدمة اأو الربنامج وا�شتمع وتوا�شل مع ال�شريحة	  امل�شتهدفة.

حفز نف�شك وفريق العمل وكفائهم على النجاح وارفع �شقف التوقعات با�شتمرار.	 
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تطوير العمل  6 .
الربامج واملبادرات تنمو وتتجدد مع منو اخلربة وتغي اأحوال الفقي وحاجاته .. ولذا فاإن الوحدة ينبغي   
اأن جتعل من �شيا�شاتها الدائمة التطوير امل�شتمر يف نظم وبرامج و�شيا�شات واأهداف توعية وتاأهيل الفقي... ومما 

يعني على ذلك ما يلي :
 	تقدمي طريقة  وتطوير  واأهدافه  العمل  نظام  وتطوير  العاملني  تطوير  فيه  فيدخل   .. �شامل  التطوير  اجعل 

اخلدمة وطريقة تقييمها وتطوير كل ما له �شله بالوحدة.
 	اعقد جل�شات نقا�ض وور�ض عمل مع امل�شتفيدين ومع ال�شركاء ومع املهتمني مل�شاركتهم عمل  الوحدة وكيفية

تطويرها وحت�شني اأدائها.
 	ار�شد بدقة �شلوك عمالئك نحو خدمتك اأو منتجك وح�شن با�شتمرار .. وال تنتظر نهاية العام فقط لتقوم

بالتطوير. 
 	ابحث عن الفر�ض واخليارات اجلديدة اأثناء العمل  التي ت�شاعدك على التطوير امل�شتقبلي و�شجلها ودونها يف

مكان خا�ض بذلك.) ملف التطوير (
 	وطور العمل   فريق  مع   وناق�شها  وم�شاهداتك  مالحظاتك  ودون  الت�شويقي(  املزيج   ( افرتا�شاتك  قيم 

با�شتمرار.
	.ار�شم مالمح املرحلة الثانية اأثناء التنفيذ ومعامل التح�شني الذي �شتحدثه يف الوحدة يف دورته اجلديدة
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الورقة ال�شابعة :
جتربة موؤ�ش�شة نهر االأردن يف متكني املجتمعات

تقدمي :
اأ. حممد اخلطيب
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مؤسسة نهر األردن

تاأ�ش�شت موؤ�ش�شة نهر االأردن ,التي تراأ�شها جاللة امللكة رانيا العبد اهلل عام ,1995 وهي   
اأردن يبتكر احللول االأمثل  موؤ�ش�شة اأردنية غي حكومية وغي ربحية. �شمن روؤية حمددة و هي 
هي  و  وا�شحة  بر�شالة  و  اأطفاله,  للجميع, وم�شتقبله يعتمد على �شالمة  لتحدياته, تتوفر فيه فر�ض االزدهار 
باأنف�شهم, والتغلب على العقبات االجتماعية وخا�شة  االأردنيني ومتكينهم من تنمية قدراتهم االقت�شادية  اإ�شراك 

العنف �شد االأطفال, و �شمن قيم را�شخة و هي )العدالة االجتماعية ,امل�شاركة , امل�شوؤولية , اال�شتدامة (.
و انطالقا من اأهمية حتقيق الروؤيا يف حت�شني ظروف احلياة لكافة االأردنيني , وا�شتكماال لروؤية موؤ�ش�شة نهر االأردن 
يف اأهمية دعم املنظمات االأهلية االأردنية لتاأخذ دورا يف عملية التنمية امل�شتدامة يف االأردن , عملت املوؤ�ش�شة خالل 
ال�شنوات املا�شية على تنفيذ برامج هامة وريادية تنفذها املوؤ�ش�شة بالتعاون مع و العديد من ال�شركاء و الداعمني 
املحليني و الدوليني والتي ت�شتهدف كافة موؤ�ش�شات املجتمع املدين , حيث عملت املوؤ�ش�شة يف العديد من املجاالت 
منها بناء القدرات املوؤ�ش�شية ملوؤ�ش�شات املجتمع املدين يف خمتلف النواحي االإدارية واملالية والفنية وكذلك حمور 
وكذلك  وتعظيمها  املنجزات  من  واال�شتفادة  تبادل اخلربات  بهدف  املجال  بنف�ض  العاملة  اجلهات  مع  الت�شبيك 
عملت املوؤ�ش�شة على تقدمي منح مل�شاريع اإنتاجية ملوؤ�ش�شات املجتمع املدين ت�شاعدها يف توفي م�شادر دخل ثابتة 
, وبالنظر اإىل االجنازات املحققة من منظور اقت�شادي  واآخر اجتماعي �شاهمت املوؤ�ش�شة بعمل ان تكون حمرك 
اجتماعي واقت�شادي لعجلة التنمية و م�شاهمة يف حتقيق التمكني املجتمعي املعني بزيارة النمو لالأفراد واجلماعات 

يف املجاالت االقت�شادية واالجتماعية على حد �شواء. 
ب�شورة  القرارات  اتخاذ  على  قادرة  جمتمعات  بتعزيز  املوؤ�ش�شة   �شاهمت  االجتماعي  ال�شعيد  فعلى   
احتياجاتها  وحتدد  تتلم�ض  اأن  ا�شتطاعت  جمتمعات  لذلك,  الالزمة  واالأدوات  باملعرفة  مزودة  وفردية  جماعية 
باالإميان  مفعمة  جمتمعات  طموحاتها,  حتقق  التي  املنا�شبة  واخليارات  احللول  اإيجاد  على  وقادرة  واأولوياتها 

االيجابي الكت�شاب وتطبيق املهارات املكت�شبة الإحداث التغيي والتطور والبناء, جمتمعات فاعلة.
اما على ال�شعيد االقت�شادي فاإننا نرى اأن موؤ�ش�شة نهر االأردن قامت بتفعيل اجلهود واالإرادة لدى الهيئات   
الفردية  االإنتاجية  اإىل  التربعات  االعتماد على  التفكي من  ونقل  اأو�شاعها احلياتية  لتح�شني  امل�شتهدفة  املحلية 
واجلماعية. فتنفيذ م�شروع اإنتاجي من قبل هيئة حملية ما هو اإال تفكي بناء ذو اأبعاد اإ�شرتاتيجية مدرو�شة اأبرزها 
ا�شتدامة الدخل املتاأتي للجمعية لت�شبح قادرة على تقدمي خدماتها وتو�شيع قاعدة امل�شتفيدين امل�شتظلني حتت ظل 

الهيئات اخليية.
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سمات و صفات العمل املؤسسي يف مؤسسة نهر األردن:
حتقيق مبداأ التعاون واجلماعية وحتقيق مبداأ ال�شورى وامل�شاركة اجلماعية يف �شنع القرار داخل املنظمات. 1 .

القرب من املو�شوعية اأكرث من الذاتية, بو�شع معايي حمددة, ومو�شوعية للقرارات. 2 .
االنتقال من حمدودية املوارد املالية اإىل تنوعها وات�شاعها, فتتعدد قنوات االإيرادات, ويعرف العمالء طريقهم  3 .

اإىل املوؤ�ش�شة, عن طريق ر�شميتها وم�شروعيتها.
اال�شتفادة من اجلهود ال�شابقة, واخلربات املرتاكمة, بعد درا�شتها وتقوميها. 4 .

العمل املوؤ�ش�شي عدم تفرد القائد, اأو القيادة يف القرارات امل�شيية, املتعلقة باملوؤ�ش�شة. 5 .
وقواعد  )�شيا�شات  العمل,  نظم  من  جمموعة  اإتباع  خالل  من  واالإداري,  املايل  الن�شبي,  اال�شتقرار  حتقيق  6 .

واإجراءات(, تعمل على حتقيق االأهداف, مبا يتفق مع روؤية املوؤ�ش�شة.
تقدمي  اأو  لتحقيق,  واالإدارية,  النظرية  االأ�شاليب  اأف�شل  اختيار  يف  االإدارة,  اجتهاد  املوؤ�ش�شي  العمل  ي�شمن  7 .

اأف�شل م�شتويات للخدمة.
يف  منظوره,  �شيا�شة  اتباع  خالل  من  الب�شرية,  املوارد  باأف�شل  املوؤ�ش�شة  يدعم  اأن  املوؤ�ش�شي,  العمل  ي�شمن  8 .

االختيار والتوظيف والتدريب والـتاأهيل, حتقيقًا للتنمية املهنية امل�شتمرة.
حينما  والطوارئ,  ال�شرورة  وقت  يف  البديلة  القيادات  تقدمي  يف  املوؤ�ش�شة,  جاهزية  املوؤ�ش�شي,  العمل  يوؤكد  9 .

تدخل املوؤ�ش�شة يف اأزمة ت�شتدعي التغيي والتبديل.
التجارب الكثية توؤكد اأن العمل الذي يبنى بناًء موؤ�ش�شيًا, ينتج اأ�شعاف العمل الذي يبنى بناًء فرديًا. 10 .

اكت�شاب �شفة ال�شرعية للم�شاريع, والربامج التابعة للموؤ�ش�شة, مما يفتح اأمامها كثيًا من امليادين, وي�شهل  11 .
�شيا�شة االنت�شار.

برامج املؤسسة الرئيسية  
برنامج نهر االأردن حلماية الطفل  1 .

برنامج نهر االأردن لتمكني املجتمعات  2 .
مركز التدريب واال�شت�شارات  3 .
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برنامج نهر األردن لتمكني اجملتمعات
هو الربنامج املعني بتنفيذ امل�شاريع �شواء املمولة من احلكومة االأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون   

الدويل, اأو من جهات حكومية ودولية اأخرى وقطاع خا�ض يف جمال التمكني االقت�شادي .
يج�شد برنامج متكني املجتمعات التزام موؤ�ش�شة نهر االأردن بالتنمية الب�شرية امل�شتدامة من خالل تنفيذ   
عدد من امل�شاريع واملبادرات التي تعزز من اإنتاجية االأفراد واملجتمعات وتعمل على اإيجاد فر�ض اقت�شادية وريادية 

من اأجل حت�شني نوعية حياة االأفراد يف املجتمعات امل�شتهدفة. 
الفئات امل�شتهدفة:اأفراد, هيئات حملية حكومية وغي حكومية, ال�شباب والطفل واملراأة.  

منهجية العمل
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مراحل العمل :
املرحلة التح�سريية:

املراحل  تت�شمن  و  الواحد  اجليب  داخل  القرى  جميع  لي�شمل  واالجتماعي  االقت�شادي  للواقع  ميدانية  درا�شة  
التالية:

مرحلة املراجعة املكتبية التح�شيية : مراجعة للتدخالت ال�شابقة والدرا�شات وامل�شوحات . 1 .
مرحلة امل�شح امليداين االقت�شادي واالجتماعي :درا�شة ميدانية تف�شيلية للواقع االقت�شادي واالجتماعي . 2 .

مرحلة ور�ض العمل واالجتماعات الت�شاركية: ومن خاللها يتم عقد ور�ض عمل مع جميع  فئات املجتمع املحلي  3 .
لتحديد االحتياجات والتحديات و ترتيبها ح�شب االأولويات .

كما يتم عقد اجتماعات مع مدراء الدوائر واجلهات املعنية . 4 .
حتديد اأولويات التدخالت امل�شاريع اخلدمية واالإنتاجية- ت�شميم نظام اأوزان ترجيحية حيث يتم   

ا�شتخدام االأدوات الالزمة ليتم قيا�ض اأولويات هذه امل�شاريع من خالل اأهميتها للفئات التالية: 
االأولوية بالن�شبة للمجتمع املحلي. . 1
االأولوية بالن�شبة للموؤ�ش�شات احلكومية. . 2
االأولوية بالن�شبة ملوؤ�ش�شة نهر االأردن من خالل التجارب الرتاكمية ال�شابقة. . 3

و تعطى النقاط  لالأعلى ح�شب العالمات القيا�شية من حيث االأهمية. 

و خالل املرحلة التح�شيية و نهايتها  تتم املراجعة الدائمة لتحقيقها االأهداف املرجوة منها و ح�شب   
املعايي التالية: 

�شرورة  تطوير برامج اقت�شادية واجتماعية  تعمل على رفع االإنتاجية. . 1
اآمنة يف املدار�ض وجعل املدر�شة واحلي املرجعية للتغي  وخلق بيئة   ت�شجيع وحتفيز وتثقيف املجتمع املحلي . 2

االيجابي وحمرك مل�شية التنمية .
اإيجاد اقت�شاديات حملية م�شتدامة مداره ومملوكة من قبل املجتمع املحلي . 3 .

توفي فر�ض عمل ت�شغيلية موؤقتة ودائمة الأهايل املنطقة وتعزيز الريادية االقت�شادية لالأفراد وباالأخ�ض قطاع  4 .
ال�شباب و توفي حمافظ اإقرا�شية.
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مرحلة التنفيذ 
و فيها يتم تنفيذ امل�شاريع التي مت االتفاق عليها بالت�شارك مع املجتمع املحلي و ح�شب املحاور التالية :

المحور األول : إدارة المشروع واالستدامة 
ت�شكيل جلان عليا وحملية على خمتلف امل�شتويات تعزز التنفيذ الت�شاركي ل�شمان ا�شتدامة التدخالت . 1 .

العمل مع وحدات التنمية يف كل من املحافظات و البلديات . 2 .
تعيني وتدريب و متكني �شابط ارتباط يف كل جيب . 3 .

ولتعميم  االزدواجية  من  للحد  الفقر  مناطق جيوب  التعليم �شمن  قطاع  الفاعلني يف  ال�شركاء  تن�شيق عمل  4 .
الفائدة .

المحور الثاني : محور التمكين االقتصادي والمشاريع اإلنتاجية 
حت�شني الو�شع االقت�شادي ورفع كفاءة وقدرات املجتمع املحلي :

بناء قدرات املجتمع املحلي . 1 .
حتفيز وبناء قدرات ال�شباب . 2 .

م�شح البطالة . 3 .
ت�شنيف الهيئات املحلية . 4 .

تدريب الهيئات املحلية تدريب موؤ�ش�شي ومايل . 5 .
تنفيذ م�شاريع اإنتاجية . 6 .

برنامج املحافظ االقرا�شية مع الرتكيز على قطاع ال�شباب و املراأة . 7 .

المحور الثالث : محور الخدمات األساسية والبنية التحتية 
امل�شاهمة يف حت�شني اخلدمات االأ�شا�شية والبنية التحتية مع الرتكيز على الهيئات ال�شبابية 

تنفيذ م�شاريع خدمية وبنية حتتية . 1 .
مبادرة النتائج ال�شريعة. 2 .

الت�شبيك مع اجلهات احلكومية ذات االخت�شا�ض يف جمال اخلدمات االأ�شا�شية والبنى التحتية لتبني جمموعة  3 .
من االحتياجات .
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المحور الرابع : محور نشر الوعي والحوار 
زيادة فاعلية اأداء اخلدمات املقدمة واملنفذة لتنمية املجتمعات املحلية والتي ت�شعى لتح�شني و�شع الفئات االأ�شد 

فقرا من خالل الن�شاطات التالية :
ن�شر الوعي مبا يتعلق بتح�شني نوعية اخلدمات اأو بحث عن حلول مل�شاكل حمددة يف كل منطقة . 1 .

حتفيز م�شاركة ال�شكان املحليني يف �شنع القرارات املتعلقة باحتياجاتهم . 2 .
توفي عدد من االأدوات املرجعية وامل�شادر التي ميكن الرجوع اإليها م�شتقباًل . 3 .

المحور الخامس: المحور االجتماعي 
اإيجاد بيئة اآمنة يف املدار�ض وجعل املدر�شة واحلي املرجعية للتغي االيجابي وحمرك مل�شية التنمية يف املجتمعات 

املحلية من خالل الن�شاطات التالية :
امل�شاهمة يف خف�ض م�شتوى االأمية وت�شجيع التعليم املجتمعي »مبادرة القرية املتعلمة« . 1 .

تعزيز ال�شراكة بني وزارة الرتبية والتعليم وموؤ�ش�شة نهر االأردن لتطوير وتنفيذ برامج ذات اآثار طويلة االأمد. 2 .
جعل البيئة املدر�شية اآمنة وحمفزة . 3 .

تقوية العالقة بني املدر�شة واأهايل الطالب وتفعيل دور املدر�شة يف اإحداث التغي . 4 .

و خالل مرحلة التنفيذ و نهايتها  تتم املراجعة الدائمة لتحقيقها االأهداف املرجوة منها و ح�شب املعايي التالية :
ح�شد التاأييد و�شمان دعم املبادرات من قبل اجلهات احلكومية وال�شعبية واإقرار التدخالت املقرتحة. 1 .

ك�شر البيوقراطية واحلد من الروتني. 2 .
متابعة اأكرث للفعاليات والن�شاطات املنوي تنفيذها . 3 .

اأداء اأكرث فعالية ملوظفني وحدات التنمية يف املحافظات والبلديات . 4 .
ا�شتثمار اأف�شل للمعلومات والبيانات املتوفرة . 5 .

ال�شباب �شاركوا ب�شكل فاعل يف تنفيذ ن�شاطات لتفعيل دورهم يف خدمة جمتمعاتهم وبناء قدراتهم . 6 .
م�شاريع �شغية ناجحة تدار بجهود �شبابية حملية . 7 .

و�شع خطة تدريبية لرفع كفاءة الهيئات ح�شب نتائج التحاليل . 8 .
م�شاريع اإنتاجية قائمة . 9 .

فر�ض عمل متوفرة من اأبناء هذه املجتمعات املحلية . 10 .
م�شاريع ريادية �شغية موجهة للقطاع الن�شائي توفر فر�ض عمل . 11 .

هيئات حملية متمكنة يف اإدارة املحافظ االقرا�شية ت�شمل م�شاريع اقت�شادية �شغية. 12 .
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تنفيذ مبادرات تطوعية �شبابية مب�شاركة كاملة من ال�شباب . 13 .
التحاق ال�شباب و ال�شابات  مبراكز التدريب املهني لتلقي �شهادات تاأهلهم لدخول �شوق العمل . 14 .

تنفيذ م�شاريع خدمية . 15 .
ر�شا مواطني وفهم منطقي من قبل امل�شوؤولني عن احتياجات املواطنني . 16 .

تعزيز مبداأ الالمركزية . 17 .
مبداأ امللكية لدى املجتمعات وال�شعور بامل�شوؤولية . 18 .

�شفافية وا�شحة يف �شناعة القرار . 19 .
اآباء واأمهات قادرين على التعامل االأكرث اأمانا وفعالية مع االأبناء . 20 .

تدريب مدربني قادرين على نقل مفاهيم حماية الطفل بيئة تعليمية اآمنة . 21 .
تعليم و تدريب معلمني اكت�شبوا املهارات املختلفة للتعامل مع مو�شوع حماية الطفل وحت�شني البيئة التعليمية. 22 .
ن�شبة زيادة يف املعرفة يف مو�شوع مفاهيم حماية الطفل من االإ�شاءة واأ�شاليب التوا�شل االأف�شل مع اليافعني. 23 .

ن�شبة زيادة يف وعي االأطفال واالأهل وال�شباب على املوا�شيع املنفذة . 24 .
تاأهيل ا�شر اكت�شبوا مفاهيم عن ال�شحة االإجنابية, وحماية الطفل و ا�شتقطاب اليافعني . 25 .

مرحلة املتابعة و التقييم
وهي مرحلة متوا�شلة منذ بداية التنفيذ و ت�شتمر حتى بعد التنفيذ لتقييم االأثر االقت�شادي و االجتماعي و حتديد 

االنحرافات اإن وجدت و اإيجاد �شبل الت�شحيح املثلى .
مبادئ عمل الربنامج

امل�ساركة املحلية: 1 .
م�شاركة ال�شكان يف جميع اجلهود املبذولة لتح�شني م�شتوى معي�شتهم ونوعية احلياة التي يع�شونها معتمدين على 
مبادراتهم الذاتية وبالتايل نحقق هدف  زيادة حر�ض املواطنني على املحافظة على امل�شروعات التي ي�شاهمون يف 

تخطيطها وتنفيذها وبالتايل ال�شعور بامللكية.
ال�ستدامـة: 2 .

أ. ا�شتدامة مالية: 
م�شاهمة املجتمع املحلي املادية والعينية يف كلف امل�شاريع.

م�شاريع  اإقامة  اأو  القائمة  امل�شاريع  لتو�شعة  تخ�شي�شه  يتم   )%50( االإنتاجية  امل�شاريع  اأرباح  من  جزء 
جديدة.

ب. ا�شتدامة فنية: 
هيئات حملية قادرة على اإدارة امل�شاريع )جمعيات تعاونية, خيية, اأندية �شبابية, بلديات(. 
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تدريب اإداري، موؤ�س�سي وفني متوا�سل.  3 .
�شراكات طويلة االأمد بني املوؤ�ش�شة والهيئات امل�شتفيدة من امل�شاريع لغايات املتابعة والتطوير

الفر�ص القت�سادية  4 .
تنفيذ مبادرات وم�شاريع تعمل على تعزيز االإنتاجية واالعتماد على النف�ض من خالل: 

أ. فر�ض عمل .
ب. فر�ض تدريبية وت�شغيلية .

ج. ربح يعود على امل�شاهمني يف الهيئات املحلية ال�شريكة .
د. تدوير امل�شادر املالية داخل املناطق امل�شتهدفة .

ه. نوافذ متويلية للم�شاريع ال�شغية متنا�شبة مع و�شع املجتمع املحلي .

ميزات منهجية عمل الربنامج
فعالية اآلية التحفيز والتنظيم املجتمعي . 1 .

ماأ�ش�شة العالقة ما بني املجتمع املحلي املنظم واجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ض . 2 .
تنفذ املوؤ�ش�شة تدخالتها مب�شاركة حقيقة للمجتمع املحلي وفق معايي مدرو�شة . 3 .

التدريب وبناء القدرات والتوعية بناء على احتياجات الفئات امل�شتهدفة وخ�شو�شية كل منطقة . 4 .
تواجد املوؤ�ش�شة من خالل �شراكتها مع الهيئات املحلية يف كافة اأنحاء اململكة . 5 .

خربة يف تنفيذ الربامج التنموية يف الريف واحل�شر والبادية . 6 .
التزام املوؤ�ش�شة يف متابعة كافة امل�شاريع والربامج املنفذة . 7 .

قدرة املوؤ�ش�شة على اإدارة التنمية على امل�شتوى املحلي . 8 .
القدرة على تفعيل الربامج الوطنية ل�شالح الفئات امل�شتهدفة . 9 .

القدرة على تطبيق مبادئ الالمركزية . 10 .
اخلربة املرتاكمة لدى املوؤ�ش�شة يف تنفيذ عدد من املبادرات التنموية . 11 .

تنفيذ عدد املبادرات القطاعية على امل�شتوى الوطني )الزراعة الع�شوية, برامج حماية الطفل, قطاع التعليم,  12 .
البيئة(.



89

اجنازات مؤسسة نهر األردن حتى نهاية 2013 باألرقام

	.عملنا يف 47 لواء و 29 ق�شاء و 167 قرية يف جميع حمافظات اململكة االأثني ع�شر
من  	 26,820 بلغ عدد امل�شتفيدين من الربامج التوعوية واالأن�شطة املجتمعية يف املوؤ�ش�شة 169,367 منهم

ال�شباب.
االقت�شادية  	 شارك 59,324 فرد من املجتمع املحلي يف تدريبات توؤهلهم لدخول �شوق العمل واإدارة م�شاريعهم�

واالجتماعية منهم11024 من ال�شباب. 
ال�شباب  	 تدريب 27,257 من املهنيني لي�شبحوا قادرين على تقدمي خدمات تنموية نوعية منهم 330 عاملني مع

و11,985 عاملني يف جمال حماية الطفل.
	.حتفيز 677 هيئة حملية مت حتفيزها لتحديد احتياجاتها واأولوياتها
	.تنفيذ 328 م�شروع اإنتاجي وبنية حتتية داعمة للتمكني االقت�شادي يف جميع حمافظات اململكة
	.دعم166 هيئة حملية لتقدمي حمافظ اقرا�شية ت�شتهدف اأفراد املجتمع املحلي

نوعية  	 350هيئة حملية قادرة على تقدمي خدمات تنموية اقت�شادية واجتماعية 
منها  	 توفي1379فر�ض عمل مبا�شرة( دائمة وموؤقتة )من خالل امل�شاريع املنفذة بال�شراكة مع الهيئات املحلية

768من الن�شاء.
متنحها  	 فرد من املجتمع املحلي مت متكينه من تطوير م�شروع  خا�ض به/ بها من خالل القرو�ض الدوارة التي

الهيئات املحلية منهم 1838 من االإناث. 
 	.562�شاب ا�شتفاد من فر�ض العمل من خالل الربامج املوجهة لل�شباب 

	.960فر�ض متاحة لل�شباب لفتح م�شاريع ريادية �شغية من خالل املحافظ االقرا�شية 
 	.11,091فرد من املجتمعات املحلية توفرت لهم فر�ض لتح�شني دخلهم ,منهم 2860 امراأة 
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توجهات مستقبلية
ن�شر خربة املوؤ�ش�شة يف كافة جماالتها اإىل الدول العربية )ال�شعودية, اليمن, �شوريا, لبنان, فل�شطني,   
ليبيا,....( من خالل تقدمي اال�شت�شارات والربامج التدريبية للموؤ�ش�شات كافة باالإ�شافة اإىل �شراكات اإ�شرتاتيجية 

مع املوؤ�ش�شات العربية ال�شبيهة.
اإدخال برامج ومنهجيات متخ�ش�شة لتمكني ال�شباب وتفعيل م�شاركتهم املجتمعية. 

)االأ�شرة,  املجتمع  فئات  جميع  تخاطب  وخدماتية(  اجتماعية  )اقت�شادية,  متكاملة  تنموية  برامج  تطوير  1 .
الطفل, ال�شباب(.

بناء مراكز جمتمعية اأو متكني عدد من الهيئات املحلية من تقدمي خدمات مبا�شرة للمجتمعات املحلية ت�شمل  2 .
خدمات التمكني االقت�شادي واالجتماعي املقدمة من املوؤ�ش�شة.  
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الورقة الثامنة:
جتربة �شركة وايف يف العطاء الذكي

تقدمي : 
اأ. اأحمد كمال
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مقدمة
التخفي�ض من ن�شبة الفقر يف العامل واحدة من اأهم االأهداف التي تبنتها الدول يف جميع اأنحاء العامل   
خا�شة و اأن ظاهرة الفقر مل تعد ظاهرة خا�شة بنوع معني من الدول بل و�شل عدد الفقراء فقًرا مدقًعا يف العامل 

اإىل 2 مليار �شخ�ض ومليار �شخ�ض اآخر يعاين من الفقر الن�شبي . 
واململكة العربية ال�شعودية لي�شت مبعزل عن هذه الظاهرة .

ولذا فقد و�شع العامل لنف�شه هدًفا وا�شًحا بتخفي�ض ن�شبة الفقر , وكان من اأهم الو�شائل حلل امل�شكلة هو   
زيادة فر�ض الفقراء يف العمل من خالل زيادة فر�ض التوظيف اأو العمل احلر ومن هنا كانت انطالقة فكرة التمويل 
املتناهي ال�شغر و التي تعد امتداد  للتمويل التقليدي الذي وجد منذ عدة قرون ولكنه اليوم بثوب اآخر اأكرث تنظيما 
من خالل موؤ�ش�شات مالية ربحية اأو غي ربحية , الربحية املتمثلة يف البنوك و غي الربحية املتمثلة يف املوؤ�ش�شات 

اخليية املانحة واجلمعيات اخليية . 
         وقبل احلديث عن التحدي الذي يت�شدى له هذا امل�شروع �شنقدم مبقدم عن التحدي الرئي�ض الذي نبعت 

منه  حماوالت احلل . 

مشكلة  الفقر
احلالة  	”: تعريف الفقر : الفقر من اأكرث املفاهيم التي عرفت من اأوجه خمتلفة ومتعددة واأكرثها �شيوعًا هو
االقت�شادية التي يفتقد فيها الفرد اإىل الدخل الكايف للح�شول على امل�شتويات الدنيا من الرعاية ال�شحية 

والغذاء وامللب�ض والتعليم وكل ما يعد من االحتياجات ال�شرورية لتاأمني م�شتوى الئق يف احلياة “

الفقر يف اململكة  :
	 مظاهر الفقر باململكة:

بداأ جمتمع اململكة يعاين من بع�ض م�شكالت املجتمعات الراأ�شمالية. فبالرغم من ارتفاع متو�شط الدخل   
الفقر  م�شتوى  حتت  تقع  �شغية  غي  �شريحة  هناك  فاإن   , الدولية  املنظمات  اإح�شائيات  وفق  اململكة  يف  للفرد 

الأ�شباب كثي �شوف تتم مناق�شتها الحقا . 
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خريطة

خريطة تبني )عدد امل�شتفيدين ( من ال�شمان االجتماعي 
اململكة العربية ال�شعودية 1432هـ 
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نبذة عن املشروع :
بداأت فكرة هذا امل�شروع عام 2010 عندما قامت �شركة وايف العاملية , وبناء على طلب اأحد املوؤ�ش�شات   
املانحة باململكة , ومن خالل النقا�شات املطولة مع اأع�شاء جمل�ض االأمناء يف املوؤ�ش�شة راأى الفريق اأن يخ�ش�ض 
اجلزء االأكرب من تربعات املوؤ�ش�شة للعطاء امل�شتدام على نطاقني اال�شتدامة املالية واال�شتدامة يف االأثر بالن�شبة 
للم�شتفيدين خا�شة و اأن ال�شريحة امل�شتهدفة للموؤ�ش�شة كانت �شريحة الفقراء الذين يقل دخلهم عن 3500  ريال 
عليه يف  ا�شطلح  ما  اأو  ال�شغر  متناهي  التمويل  مل�شاريع  العطاء  هو  امل�شتدام  العطاء  اأنواع  اأهم  اأحد  و   , �شهرًيا 

ال�شعودية مب�شاريع االأ�شر املنتجة . 
اململكة  ال�شغر يف  متناهي  التمويل  واقع م�شاريع  البحث يف  العمل  بداأ فريق  النقطة  انطالًقا من هذه   
وقراءة التجارب العربية امل�شابهة ومن ثم العاملية لعمل مقارنة يف منوذج العمل والنتائج املرجوة لغر�ض اختيار 

منوذج عمل ينا�شب اململكة العربية ال�شعودية . 
وكان من اأهم النتائج التي وجدها فريق العمل اأن النموذج امل�شتخدم يف ال�شعودية هو منوذج م�شتن�شخ   
كما هو من جتارب دول فقية ال يتنا�شب دخلها اأبًدا ودخل املواطن ال�شعودي وبالتايل فاإن طبيعة النموذج غي 
منا�شبة وحتتاج لبع�ض التغيي , كما اأن النموذج املايل امل�شتخدم ال يتوافق مع اأموال الزكاة والتي تعد م�شدًرا 
رئي�شا الأموال العمل اخليي يف اململكة هذه التحديات االأولية باالإ�شافة اإىل حتديات اأخرى يف التنفيذ كانت نقطة 
بداية هذا امل�شروع والذي اأدرك فيه فريق العمل ومنذ اللحظة االأوىل اأن هذه التحديات ال ميكن جتاوزها اإال بقدر 

من االإبداع و الذكاء لذلك مت اختيار ا�شم » العطاء الذكي » ليكون ا�شًما لهذا امل�شروع .
بداأ هذا امل�شروع ب حوايل 400 اأ�شرة و موؤ�ش�شة واحدة لي�شل االآن اإىل 3000 اأ�شرة و ثالث موؤ�ش�شات   

مانحة . بن�شبة جناح يف ا�شتدامة االأثر ت�شل اإىل 85% ملدة قيا�ض 24 �شهًرا  . 
و نعتقد يف وايف العاملية اأن هذا النموذج قد و�شل اإىل مرحلة ن�شج منا�شبة لنتبناه ب�شكل وا�شع مع مزيد   

من التح�شني امل�شتمر و الذي �شنتحدث عنه مبزيد من التف�شيل يف ال�شفحات القادمة . 

التعريف بالتمويل متناهي الصغر : 
هو جمموعة من اخلدمات املالية التي تقدمها موؤ�ش�شة مالية ملجموعة من العمالء ) غالبا يكونون من   
الفئة االأقل دخاًل ( مثل خدمات القرو�ض , االدخار , التحويل املايل , التاأمني وغيها من اخلدمات مل�شاريعهم 

متناهية ال�شغر . 
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تعريف املشروع :
م�شروع العطاء الذكي يلبي احتياج فئة املحتاجني يف مناطقاململكة ويركز على املناطق النائية  , ويقوم امل�شروع 

على دعمهم ماليًا وحتفيزهم بتمويلهم مل�شاريع متناهية ال�شغر .
 ) ...........  ريال اإىل.................... ريال (  لكي يكونوا لبنات �شاحلة الأ�شرهم وجمتمعهم ووطنهم .

الرؤية :
تنمية  للم�شاهمة يف  املحتاجني  وطاقات  قدرات  وت�شخي  ا�شتثمار  رائد يف  الذكي“   ”العطاء  م�شروع  يكون  اأن 

النه�شة الوطنية من خالل دعمهم وتاأهيلهم .

الرسالة :
توفي م�شاريع مب�شطة وم�شتدامة ت�شاعد  على  نهو�ض   املحتاجني  ليكونوا جزءا فاعال من املجتمع  

القيم :
للقيم دور كبي يف حتريك امل�شاريع وتوجيهها وتركيز جهد التغيي على القيم يعزز من جناح امل�شروعات ويو�شلها 

اإىل درجة االإتقان املتميز , وقد قمنا بانتقاء القيم التالية التي تعرب عن امل�شروع:
احرتافية: االإتقان واجلودة يف جميع مراحل امل�شروع . 1 .

ا�شتدامة: ويق�شد بها اأن تكون منطلقة من احتياجات ال�شركاء وامل�شتفيدين بدون تعري�ض احتياجات االأجيال  2 .
املقبلة للخطر .

التح�شن امل�شتمر : املق�شود بها حت�شن حالة املحتاج  ب�شكل م�شتمر للو�شول اإىل طريق االكتفاء .  3 .

الغرض  من الربنامج  : 
املال  راأ�ض  اإىل  الدخل املحدود  العمالء من ذوي  ت�شهيل و�شول  الرئي�ض من هذه الربامج هو  الغر�ض    
لتح�شني اأو�شاعهم املعي�شية من خالل االإنتاج . وبالتايل ينعك�ض هذا التح�شن على اأو�شاعهم ال�شحية والتعليمية 

والبيئية واالجتماعية مبا يعك�ض مفاهيم التنمية امل�شتدامة . 
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األهداف التفصيلية للربنامج :
رفع م�شتوى الدخل لالأ�شر املحتاجة وو�شعهم على طريق االكتفاء  1 .

توفي فر�ض املعي�شة للفقراء و للمحتاجني . 2 .
ا�شتقطاب الطاقات الفاعلة. 3 .

تنمية قدرات اأبناء  املحتاجني وتطويرهم  . 4 .
ن�شر ثقافة العطاء يف جمتمعنا. 5 .

تطوير برامج العطاء وتنظيمها . 6 .

املناطق املستهدفة : 
كافة اأنحاء اململكة العربية ال�شعودية 

ومناطق العمل احلالية هي :ـــ
منطقة جازان .  1 .

منطقة مكة املكرمة .  2 .
منطقة الباحة .  3 .

منطقة املدينة املنورة .  4 .

العمالء املستهدفون من هذا الربنامج  : 
´´ذوو الدخل املحدود الن�شطون اقت�شاديا  اإن العمالء الفعليني للتمويل متناهي ال�شغر يتم تعريفهم كالتايل: 

خ�شو�شا يف املناطق الريفية والقروية ´´, مما يعني ´´غي املعوزين´´ 
لديهم قدر من الدخل لكنه ال يغطي االحتياجات .  1 )

ميتلكون املهارات وميكنهم اأن يح�شلوا على احتياجاتهم االأ�شا�شية ولكن لي�شت جميعها  2 )
اأو االثنان معا .
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أنواع املشروعات املتناهية الصغر
ميكن ت�شنيف امل�شروعات متناهية ال�شغر ب�شفة عامة اإىل ثالثة اأمناط على اأ�شا�ض نوع الن�شاط. 

 النمط االأول( 1 الذين يعملون يف اأن�شطة غي م�شتقرة للبقاء على قيد احلياة: ويق�شد بها ال�شركات التي مل 
يجد القائمون عليها اأعماال اأخرى, ولديهم يف اأغلب االأحيان م�شروعات غي م�شتقرة وتظل لفرتة حمدودة 
من الزمن. وتندرج حتت هذا الت�شنيف بع�ض ال�شناعات املنزلية, واالأن�شطة احلرفية والتجارية, اأو اأن�شطة 

تربية احليوانات. 

النمط الثاين( 2 في�شمل الذين يعملون يف اأن�شطة م�شتقرة للبقاء على قيد احلياة: وهي امل�شروعات التي حتقق 
اأو  اإن االأن�شطة التجارية  اأن ت�شهد منوا حقيقيا .  للقائمني عليها حياة متوا�شعة ولكنها كرمية, ولكن بدون 

احلرفية اأو االأن�شطة اخلدمية ال�شغية 

 النمط الثالث( 3  فيمثل االأن�شطة القادرة على النمو: وهي امل�شروعات التي عادة ما تكون منتجة ومتتلك اإمكانية 
النمو وت�شبح بالفعل م�شروعات �شغية ديناميكية.

أنواع التمويل داخل الربنامج : 
التمويل الذي مت ا�شتخدامه يف هذا الربنامج على ثالث اجتاهات 

متويل عن طريق الزكاة يرجع ل�شالح امل�شروع نف�شه بعد اال�شرتداد  1 )
متويل عن طريق القر�ض احل�شن يعود �شداده خلدمة م�شاريع اأخرى  2 )

متويل غي م�شرتد عبارة عن هبات م�شروطة بال�شرف على امل�شاريع  3 )
وتقدم هذه التمويالت اإما بطريقة فردية اأو جماعية . 

استخدامات التمويل : 
املتعلقة  االإدارية  امل�شاريف  اأو  فقط   الت�شغيل  م�شاريف  اأو  االأ�شول  لتمويل  الربنامج  هذا  يف  التمويل  ي�شتخدم 

باالإيجارات و ال يدخل فيها التمويل اال�شتهالكي اأو الرواتب اأو غيها .
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شروط التمويل : 
يتم اختيار امل�شتفيدين من التمويل ى وفق ال�شوابط التالية :

اأن يكون �شعودي اجلن�شية . 1 .
اأن يكون  من ذوي الدخل املحدود )3500. 2 األف ريال فاأقل �شهريًا(وله �شوابط اأخرى بح�شب املنطقة وعدد 

اأفراد االأ�شرة واحل�شر والريف ..........
اأن تكون لديه اخلربة يف املجال الذي يعمل فيه  . 3 .

عن  وعجز  للم�شروع  الالزمة  التجهيزات  لديه  تكون  اأن  اأو  دعم  اإىل  ويحتاج  قائم  م�شروع  لديه  يكون  اأن  4 .
اإكماله.

اأن يكون قادرًا على العمل واالإنتاج من الناحية اجل�شمية والنف�شية . 5 .
اأن تكون لديه الرغبة اجلادة يف العمل . 6 .
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الهيكل التنظيمي للمشروع :
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التحديات
  ماهو التحدي الذي وقف له هذا المشروع ؟ 

ات�ساع الفجوة :  1 )
بداأ العمل يف اململكة العربية ال�شعودية بهذا املفهوم من عام 2003 تقريبا عن طريق م�شاريع عبداللطيف   
جميل خلدمة املجتمع والتي حتولت الحًقا اإىل باب رزق جميل , وبعد ع�شر �شنوات فمازالت التجربة وليدة وم�شاحة 
تغطيتها لالحتياج تعد م�شاحة �شغية حيث اأن جممل م�شاريع التمويل احلالية ال تتعدى 40000 متويل متناهي 
ال�شغر يف حني اأن احلاجة التمويلية ت�شل اإىل 260000 عميل حمتمل مما يعني فجوة متويلية ال تقل عن 220000 

عميل حمتمل . 

غياب قيا�ص الأثر النهائي للم�ساريع  2 )
اأن غالبية العاملني يف هذا القطاع وهم من املوؤ�ش�شات غي الربحية ال  ال�شياق  الق�شية االأهم يف هذا   
يتحدثون عن ن�شبة م�شاهمة احلل يف التخفيف من الفقر علًما باأن هذا هو �شبب قيام هذه امل�شاريع للقطاع غي 
الربحي حتديًدا فنحن نعرف اأن هناك 40000 مقرت�ض ولكن ال نعرف مدى حت�شن حالتهم االقت�شادية وهل كانت 
هذه القرو�ض عونا لهم اأم فرعوًنا عليهم ؟ هل ي�شددون من دخولهم ال�شخ�شية اأم ي�شددون من اإيرادات امل�شاريع 

؟ كم هي ن�شب الربحية للم�شاريع ال�شغرى ؟ 

حجم التمويل  3 )
امل�شاريع  وهي  امل�شاريع  من  واحد  نوع  �شوى  ينا�شب  ال  و  �شعيف  امل�شاريع  لبداية  املقدم  التمويل  حجم   
املنزلية  مثل اخلياطة والتي تواجه مناف�شة �شديدة يف ال�شوق من املنتجات رخي�شة الثمن اأو م�شاريع الطبخ والتي 

تواجه �شعوبات قانونية يف حال الرغبة يف التو�شع عند جناح امل�شروع مبعنى اأنها غي قابلة للتو�شع .

نوع التمويل  4 )
نوع التمويل هو فقط لقرو�ض من راأ�ض مال خيي فال ي�شمل راأ�ض مال ا�شتثماري اأو راأ�ض مال وقفي اأو   

زكاة  اأو راأ�ض مال م�شارك على �شبيل املثال . 

درا�سات اجلدوى للم�ساريع  5 )
اأثناء درا�شتنا للم�شاريع مل يجد فريق العمل اأي جهد يذكر من الربامج القائمة لدرا�شة جدوى م�شاريع   

االأ�شر املنتجة قبل البدء بها و اإمنا الرتكيز فقط على منوذج االإقرا�ض فقط . 
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الدعم الفني مل�ساريع الأ�سر  6 )
الحظ فريق البحث اأن االأ�شر تعاين العديد من الق�شايا الفنية يف عملها يف حني اأنه اليوجد يف اأي منوذج   

مطبق نظرة لعملية الدعم الفني بالتقنيات امل�شاندة يف الزراعة . 
الدعم الت�سويقي  7 )

عندما قام الفريق مبقابلة جمموعة من امل�شاريع القائمة واالطالع على م�شاريعها الحظ عدم وجود اأي   
دعم ت�شويقي خا�شة يف املناطق النائية والقرى والتي تعد مربط الفر�ض يف م�شاريع االأ�شر املنتج حيث تعد مناطق 

ذات �شوق �شعيف للبيع . 
التنوع مابني الذكور و الإناث ( 8

اأن  اململكة وال �شك  القائمة خارج  التجربة  ا�شتن�شاخ  اعتبار  الن�شاء على  القائمة  امل�شاريع  تتبنى غالب   
التجربة مع الن�شاء يف جمال االأ�شر املنتجة كانت جتربة متميزة ولكن التكوين الثقايف للمملكة يجعل من الرجل 

عائل البيت االأول وبالتايل فاإن نفيه من املعادلة اإهمال ل�شريحة كبية فاعلة يف راأ�ض املال االقت�شادي . 
توفر العمالة:( 9

تعد م�شكلة العمالة اأحد امل�شكالت الداخلية التي تواجه م�شروعات االأ�شر املنتجة - من حيث تدريب وتاأهيل   
واإعداد العمالة, وتوارث اخلربة بني االأجيال املتعاقبة. وتربز امل�شكلة عندما  يرف�ض بع�ض االأبناء اال�شتمرار يف 
ممار�شة املهن اأو احلرف التي اكت�شبوها من خالل اأ�شرهم , كما اأن بع�شهم قد يتزوج ويخرج من النطاق املبا�شر 

لالأ�شرة ومن ثم تتقطع عالقته االإنتاجية باالأ�شرة.

�سعف املعرفة التقنية:( 10
واملق�شود بذلك عجز بع�ض االأ�شر عن متابعة تطورات التقنيات امل�شتخدمة يف جمال االإنتاج, اأو عدم   
قدرتها على متابعة تلك التطورات مما يوؤدي اإىل تخلفها تقنيًا عن مواكبة التطور مما يوؤثر على م�شتوى جودة 

منتجاتها ومن ثم قدرتها على ت�شريف اإنتاجها.
التقنيات  يف  بالتطورات  توعية  حما�شرات  تقدمي  فيه  يتم  م�شتمر  برنامج   تبني  امل�شكلة  لهذه  احلل  يكون  وقد 

املختلفة, وكيفية  ا�شتخدام هذه التقنيات يف م�شاندة خمتلف االأعمال ذات العالقة باالأ�شر املنتجة . 

حتدي القدرة على التو�سع و التمدد( 11 
مهما كان اهتمام القائمني على العمل يف التمويل متناهي ال�شغر فاإنه وب�شبب حجم العمل الكبي مقارنة   
بالعطاء املبا�شر يف العمل اخليي فاإن جهة متويلية واحدة اأو اثنتني غي قادرة على تغطية الفجوة يف الطلب لذا 

فاإن النموذج املطلوب عمله هو منوذج يقوم على قدرته على التمدد والتو�شع . 
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املنهجية املستخدمة يف املشروع :
بجازان  ابتداء  املناطق  كل منطقة من  العمل يف  بعد كل جتربة من جتارب  ن�شجت  باأربعة مراحل  امل�شروع  مر 

وانتهاء مبنطقة املدينة فكانت ال�شورة النهائية للمراحل على النحو التايل 
المرحلة األولى مرحلة اإلعداد :
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المرحلة الثانية : مرحلة البحث واالختيار
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المرحلة الثالثة : التنفيذ الميداني
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المرحلة الرابعة : المتابعة واالغالق
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االآلية التي من خاللها مت الو�شول اإىل هذا النموذج : 
قامت �شركة وايف العاملية بعدة خطوات واإجراءات متتابعة للوقوف على هذا التحدي و�شرب اأغواره حتى نتمكن من 

ت�شميم احللول الفعالة للم�شاهمة يف تقلي�ض امل�شكلة وحتقيق اأهداف الربنامج وكان منها :
•تنفيذ العديد من الزيارات امليدانية ملقابلة املعنيني يف اجلمعيات اخليية ابتداًء من رئي�ض جمل�ض االإدارة  	

وانتهاء ببع�ض امل�شتفيدين مرورًا بفرق البحث االجتماعي واملدراء التنفيذيني.
والتمويلية  الفنية  الناحية  من  ودرا�شتها  ال�شغي  املال  راأ�ض  ذات  التنموية  التجارية  امل�شاريع  اإىل  •االطالع  	

ملعرفة قائمة امل�شاريع التي من املمكن اأن جنمع لها التمويل املنا�شب .
•قمنا بدرا�شة العديد من التجارب واملمار�شات املحلية والعاملية ابتداًء من �شاحب الفكرة والتجربة الربوفي�شور  	
/ حممد يون�ض وجتربة جرامني بنك, وجتربة بنك راكيات يف دولة اندوني�شيا , جتربة باب رزق جميل  يف 
اململكة العربية ال�شعودية واخيًا جتربة بنك اخلرطوم يف ال�شودان, ومن جمموع هذه التجارب مع درا�شة 
تكونت من خالل ممار�شة  والتي  التنفيذ   اخلا�شة يف  تكوين طريقتنا  مع خربائنا  ا�شتطعنا  املحلية  البيئة 
جتربة ال�شح واخلطاأ فقد بداأنا يف هذا الربنامج منذ العام 2010 م ومازلنا م�شتمرين معتقدين اننا ن�شتطيع 

التح�شني وتقدمي مناذج عملية ايجابية بالتكامل مع جمهودات االآخرين 
•قمنا بت�شنيف امل�شتفيدين وامل�شاريع اىل فئات  وركزنا على �شريحة حمددة نعتقد اأننا ن�شتطيع اأن نبني معًا  	

ق�شة جناح حتاكي بع�ض التجارب املتميزة فكان الت�شنيف على النحو التايل 

ميتلك قدرات لتنفيذ لديه م�شروع قائمالدخل االقت�شادي
امل�شروع

الميلك م�شروع 
والميتلك القدرات

خط الفقر املدقع ....... 
ريال 

خط الفقر .............. 
ريال

الرتكيز على املنطقة اخل�شراء
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, يحتوي هذا  • 	 " الذكي  " العطاء  اأ�شميناه  الذي  والعمليات اخلا�ض مب�شروعنا  االإجراءات  مت ت�شميم دليل 
الدليل على تفا�شيل كثية منها:

اخلطة الت�شغيلية للم�شروع  « 

دليل موؤ�شرات االأداء وقيا�ض االأثر « 

معايي اختيار اجلمعيات , امل�شروعات وامل�شتفيدين .  « 

درا�شة اأموال املنح والتربعات ونوعيتها وانعكا�ض ذلك على امل�شروع .  « 

ت�شميم نظام ال�شداد وفق  م�شفوفة خا�شة التتبع طريقة الق�شط الثابت وامنا تعتمد على جمموعة  « 

من العوامل املختلفة طبقًا لنوع امل�شروع واالأ�شرة امل�شتفيدة.
•مت ت�شميم النموذج املايل والفني مل�شروع العطاء الذكي بطريقة متكن من عر�شه على رجال االأعمال املانحني  	

واملوؤ�ش�شات اخليية املانحة. 
•مت الرتكيز يف طريقة التفكي العملية على الرتكيز على جانب الوعي جتاه  هذه الق�شية يف اجلمعية وفريق  	

العمل اخلا�ض بامل�شروع وامل�شتفيدين لكيفية ا�شتمرار هذا امل�شروع ) اال�شتدامة ( 
•االيجابية اأن بع�ض االأ�شر التي مت العمل معها وتقدمي قر�ض امل�شروع لها كانت مُتنح �شهريًا من اجلمعية مبلغ  	
وقدره )500 ( ريال واالن وبعد مرور اأربع �شنوات كانت النتيجة ان االأ�شرة تدعم اجلمعية من دخلها مامعدله 
)2000( �شهريًا علمًا اأننا قد �شلمنا امل�شروع للجمعية وانتهى دورنا املبا�شر فيه �شواء كان الدعم اأو اال�شراف 

واملتابعة .
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ونتيجة للمنهجية السابقة و آلية العمل كانت النتائج على النحو التايل

القيمة المضافة المرجوة
اأوًل : النموذج املقرتح هو منوذج يعتني بامل�شتفيد قبل التمويل واأثناء التمويل وبعده , حتى ي�شل به اإىل حت�شن 
احلالة املعي�شة ومن ثم الو�شول اإىل االكتفاء , يف حني اأن النماذج االخرى تركز على عملية التمويل وال�شداد فقط 

دون االهتمام بالنمو .

والتعليمية  واالجتماعية  االقت�شادية  النواحي  جميع  من  امل�شتفيد  م�شكلة  مبعاجلة  النموذج  هذا  يهتم   : ثانيًا 
وال�شحية وذات بتقدمي منظومة متكاملة من اخلدمات التي ي�شتطيع من خاللها االنطالق اإىل م�شتقبل اأف�شل. 

رابعًا : امل�شتفيدون من هذا النموذج هم من ال�شريحة التي ال ت�شلها خدمات ال�شناديق احلكومية االأخرى اأو هم 
ال ي�شتطيعون الو�شول اإليها , وبالتايل فقد �شمم هذا النموذج للو�شول اإىل امل�شتفيدين .

خام�سًا : مت ت�شميم هذا النموذج خللق فر�ض وظيفية للم�شتفيدين يف املناطق التي و�شلت اإليها التنمية حديثًا 
مثل القرى والهجر التي حتيط باملدن ال�شناعية الكربى 

النتائج والقيم المضافة 
بف�شل اهلل متكنت �شركة وايف العاملية من العام 2010 م اىل العام 2014م  من حتقيق االآثار التالية وفقًا لذوي 

العالقة
اأوًل: الدولة واملجتمع 

النماذج االأخرى ك�شواهد ايجابية وممار�شات فاعلة من املهتمني حلل  •تقدمي منوذج ناجح ي�شاف ملجوعة  	
هذا التحدي.

•التاأكيد على اأن هذه ال�شريحة قادرة على العمل وتقدمي اجتاهات ايجابية جتاه املجتمع واأفراده . 	
•امل�شاهمة يف تقلي�ض الفجوة االقت�شادية بني اأفراد املجتمع وطبقاته وتبعًا لذلك تقل الفجوة االجتماعية. 	

• الرتكيز على م�شاريع االأ�شر املنتجة اخلا�شة بكل منطقة جغرافية . 	
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ثانيًا: اجلمعيات اخلريية  
•مت دعم اأكرث من  ...... جمعية خيية متخ�ش�شة يف تقدمي امل�شاعدات املالية والعينية للم�شتفيدين وكانت  	

لديه القدرة والرغبة يف م�شاركتنا حلمنا يف خل هذا التحدي.
• ريال لدعم هذه اجلمعيات. مت جمع مبلغ متويلي للم�شروع وقدره 000.000.000	

•متكني اجلمعيات اخليية امل�شاركة من اأدوات امل�شروع التي مت ت�شميمها من قبل �شركة وايف العاملية  	
•امل�شاهمة يف حتويل اجلمعيات اإىل بيوت خربة ت�شتطيع العمل على امل�شروع  -ابتداًء من االإقرا�ض اإىل االإ�شراف  	

على امل�شاريع .
•حتويل فريق البحث االجتماعي املكتبي وامليداين التقليدي اإىل بحث يهتم باجلوانب غي املنظورة يف االأ�شرة  	

مثل التعليم واال�شتقرار االأ�شري من خالل تدريبه على التنفيذ بطريقة اأكرث احرتافية.
االأ�شر  على  تطبيقه  ومت  التاأهيل  مفهوم  اإىل  الرعوية  مفهوم  من  اخليية  اجلمعيات  حتويل  يف  •امل�شاهمة  	

امل�شتفيدة من م�شروع العطاء الذكي .
ثالثًا : الأ�سر املنتجة

•امل�شاهمة يف تطوير االأداء لالأ�شر من الناحية االإنتاجية من خالل تقدمي اال�شت�شارات والدعم الالزم. 	
•االنتقال من مرحلة قبول الدعم اإىل مرحلة االإنتاج. 	

االأ�شري وال�شحة  اأهداف امل�شروع مثل اال�شتقرار  املبا�شر على  ولتاأثيها  •االهتمام باملجاالت غي املنظورة  	
والتعليم.

•امل�شاهمة يف حتويل االأ�شرة وال�شعود بها اقت�شاديًا اإىل مرحلة االكتفاء الذاتي. 	
االعتبار  بعني  اآخذين  باململكة  اخلا�ض  املحلي  النموذج  وبناء  املثلى  العاملية  واملمار�شات  التجارب  •اإ�شقاط  	

الطبيعة الدميوغرافية والدخل االقت�شادي لالأ�شرة.
•ت�شميم م�شفوفة �شداد القر�ض يف بع�ض امل�شاريع بناًء على عدة اعتبارات .   	
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التوصيات  :
راأ�ض املال اخليي مهما كرب حجمه فهو غي كايف ل�شد االحتياج القائم خا�شة و اأنه موجه بالدرجة االأوىل  1 -
املال  راأ�ض  يجذب  ربحي  منوذج  ي�شمل  اأن  اإىل  القائم  النموذج  يتحول  اأن  ينبغي  لذا  االإغاثية  لالحتياجات 

اال�شتثماري والذي ي�شكل حجًما كبًيا يف �شوق االأعمال . 
اقت�شادية  درا�شات  جدوى  ما مييزها من خالل  اأو مدينة ح�شب  قرية  لكل  املحلية  القدرات  الرتكيز على  2 -

مو�شعة . 
االجتاه بامل�شاريع للم�شاريع التجميعية ولي�ض الفردية املتفرقة بحيث تكون كل جمموعة من االأ�شر خط اإنتاج  3 -
ثم جمموعات اأخرى تنتظم يف �شل�شلة االإمداد حتى امل�شتهلك النهائي بنموذج اقت�شادي تعاوين جمدي جلميع 

االأطراف �شريطة اأن تكون اإدارة هذا النموذج اإدارة احرتافية ذات كيان قانوين  وا�شح . 
ال�شعي لتمكني اجلمعيات اخليية من هذا الربنامج وحتفيزها لفتح اإدارات خمت�شة بهذا ال�شاأن .  4 -

ت�شويقي ( لالأ�شر حتى تتمكن من االإنتاج ب�شكل احرتايف وتتمكن من بيع منتجاتها  �شرورة وجود دعم ) فني – - 5
لالأ�شواق القادرة على الدفع . 

�شرورة اال�شتفادة من ال�شناديق احلكومية ك�شناديق �شمان اأو دعم لالأ�شر املنتجة .  6 -
نو�شي اأن ينتقل التمويل من خدمة  االإقرا�ض فقط اإىل خدمات االدخار و اال�شتثمار و التاأمني وغيها من  7 -

اخلدمات املالية التي ميكن تقدميها للم�شتفيدين . 
يو�شي فريق العمل بتبني قيا�ض االأثر على امل�شتفيدين من بداية امل�شروع وحتى نهايته حيث اأن الهدف من هذه  8 -
امل�شاريع يف حال راأ�ض املال اخليي هو هدف اجتماعي بالدرجة االأوىل ويف حال راأ�ض املال اال�شتثماري فهو 
هدف ربحي و اجتماعي بنف�ض االأهمية لذا فاإن الرتكيز كما هو حالًيا على ن�شب ال�شداد فقط دون النظر اإىل 
نوع امل�شاريع وجودتها اأو حتى م�شادر ال�شداد فهذا ا�شتمرار لتوليد امل�شكلة االقت�شادية نف�شها ولكن بطرق 

اأكرث احرتافية وبا�شتخدام اأموال خيية بالدرجة االأوىل . 
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جتارب إثرائية 
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)التعليم عن بعد(عنوان التجربةم

جمعية الر�ض اخليية بالر�ضاجلهة التابعة لها

الفكرة العامة للتجربة 
ون�شاأتها

تقدمي منح جمانية للطالب والطالبات من جلنتي االأ�شر واالأيتام وذلك الإكمال 
درا�شتهم اجلامعية بنظام التعليم عن بعد.

اأهداف التجربة

-امل�شاهمة يف تخريج عدد من امل�شتفدين من اجلمعية ممن منعتهم ظروفهم من 
اإكمال الدرا�شة اجلامعية.

-حتقيق االكتفاء الذاتي لالأ�شرة ملواجهة متطلبات �شوق العمل.
- رفع معدل امل�شتوى التعليم للفرد واالأ�شرة .

مقومات النجاح يف 
التجربة 

-جتاوب االأ�شر من خالل متابعة درا�شة اأبنائهم وتطور م�شتواهم خالل مراحل 
التعلم.

-الدعم املادي واملعنوي الذي حتقق من خالل طرح التجربة يف و�شائل االإعالم.
-النظرة االإيجابية للفرد من املجتمع  خالل مراحل درا�شتهم.

-متكني امل�شتفيد من التفرغ لطلب الرزق باالإ�شافة اإىل اإكمال امل�شية التعليمية. 

التجربة يف طور الن�شاأة والبوادر االأولية م�شجعة للغاية باإذن اهلل.نتائج التجربة واآثارها

اأبرز العقبات

-عدم معرفة بع�ض امل�شتفيدين للتعامل مع و�شائل التقنية.
- �شعوبة القبول يف بع�ض اجلامعات.

-عدم وجود و�شائل املوا�شالت لبع�ض امل�شتفيدين والذين يدر�شون خارج نطاق 
حمافظة الر�ض.

تو�شيات ومقرتحات

	 تعميم هذه التجربة على كافة اجلمعيات.

	 عمل دورات قبل بداية الدرا�شة ل�شرح كافة مراحل التعليم واأف�شل 

االأق�شام.
	 االتفاق مع اجلامعات لت�شهيل عملية القبول للم�شتفيدين ومراعاة و�شعهم 

املادي والنف�شي.
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