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كلمة مؤسسة محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي الخيرية

مقدمة :
�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�صاحلات ، و�ل�صالة و�ل�صالم على �لر�صول �مل�صطفى و�آله و�صحبه �أجمعني.  �أما  بعد:

يعد �لفقر من �لظو�هر �لجتماعية �لهامة و�ملوؤثرة يف حياة �لأفر�د و�ملجتمعات، وهي ظاهرة ذ�ت �أبعاد متعددة ترتبط �رتباطًا وثيقًا 

و��صح  �أ�صبح  هنا  ومن   ، �لنامية  �لدول  وخا�صة  �لعامل  دول  منها معظم  تعاين  عاملية  �لفقر ظاهرة  �أ�صبحت ظاهرة  ولقد   ، بالتنمية 

�لهتمام �لكبري مبفهوم �لفقر و�أ�صبابه ومظاهره و�آثاره و�صبل �حلد من تلك �لآثار . 

ويعترب �لفقر �إحدى �أهم �لق�صايا �لتي تبناها خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز، وذلك ��صت�صعارً� منه )حفظه �هلل 

( ملعاناة �لفقر�ء وتدلياًل على �هتمام �لدولة بهم ، و�أنها مل تغفلهم يف �لتخطيط �مل�صتقبلي، وعملية �لتطور �ل�صريع �لذي ت�صهده �ململكة.

و�نطالقًا من �هتمام �لدولة بذلك جاء م�صروع موؤ�ص�صة حممد وعبد�هلل �إبر�هيم �ل�صبيعي �خلريية لإنتاج بحث علمي يجمع كل �لدر��صات 

و�أور�ق �لعمل �لتي تناولت م�صكلة �لفقر وعاجله  ليكون هذ� �ملنتج خارطة �لطريق ل�صناعة بر�مج وم�صاريع عملية تطبيقية ملعاجلة تلك 

�لظاهرة . 

وقد مت �إعد�د هذ� �ملنتج �ملتميز �لذي جتده بني يديك بال�صر�كة مع بيت �خلربة �ملتخ�ص�ص ) �شركة مناء الإعالمية ( .
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وتحتوي هذه  الدراسة  على البيانات والمعلومات التالية  :  
�لتعرف على مفهوم �لفقر و�أنو�عه وطرق قيا�صه.. 1

�لتعرف على �أهم �ل�صباب �ملوؤدية للفقر.. 2

�لتعرف على �لآثار �ملرتتبة على �لفقر.. 3

�لتعرف على �أهم جهود مكافحة �لفقر يف �لعامل.. 4

�لتعرف على �جلهود �حلكومية �لتي بذلت ملكافحة �لفقر يف �ل�صعودية.. 5

�لتعرف على �أبرز �لتحديات و�ل�صعوبات �لتي تو�جه جهود مكافحة �لفقر يف �ل�صعودية.. 6

�لتعرف على بر�مج مكافحة �لفقر يف �لدول �لعربية.. 7

�لتعرف على بر�مج �لقطاع �خلريي �ل�صعودي يف جمال مكافحة �لفقر.. 8

وميكنك الطالع على هذه الدرا�شة  من خالل موقع املوؤ�ش�شة اللكرتوين وموقع �شركة مناء الإعالمية  .

�إبر�هيم  �أبناء  وعبد�هلل  لل�صيخني حممد  �هلل  و�أجره عند  بره  نرجو  وقفيًا  ليكون عماًل خرييًا  �ملنتج  يبارك يف  �أن  تعاىل  �هلل  د�عني 

�ل�صبيعي، ولكل من �صاهم يف �إعد�د هذه �لدر��صة و�إخر�جها ، و�أن يبارك يف �جلهود، و يرزقنا �حلكمة و�ل�صد�د، و�أن يجعلنا مفاتيح 

للخري مغاليق لل�صر.

      و�صلى و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�صلم .

                                                   الأمني العام ملوؤ�ش�شة حممد وعبداهلل اإبراهيم ال�شبيعي اخلريية

                                                                 د. عادل بن حممد ال�شليم
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نبذة تعريفية عن مؤسسة السبيعي الخيرية
موؤ�ص�صة خريية د�عمة م�صجلة يف وز�رة �ل�صوؤون �لجتماعية برقم )22(، ُتعنى باخلدمات �لجتماعية و�ل�صحية 

وفق  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  د�خل  و�لإح�صان  �لرِبّ  وجوه  وكافة  و�لتطويرية  و�لثقافية  �لتعليمية  و�لإغاثية 

�لأولويات، �صمن �ل�صو�بط �ل�صرعية، و�لأنظمة �ملرعية، �نطالًقا من �صرط �لو�قفني: �ل�صيخ حممد بن �إبر�هيم 

بدعم  يقوم  موؤهل،  عمل  وفريق  موؤ�ص�صي،  عمل  خالل  من  �ل�صبيعي،  �إبر�هيم  بن  �هلل  عبد  و�ل�صيخ  �ل�صبيعي، 

�ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات و�ملكاتب �خلريية �لعاملة يف �مليد�ن، وحتقيق مفهوم �ل�صر�كة يف �لعمل �خلريي.

تتمحور روؤية �ملوؤ�ص�صة حول كونها تطمح لتكون »موؤ�ص�صة ر�ئدة يف �لعطاء باإح�صان؛ لتحقيق �لأعظم �أجًر� و�لأكرث 

نفًعا«. بينما تتمثل ر�صالتها يف »موؤ�ص�صة خريية مانحة تتكامل مع غريها يف دعم �أعمال �لرب وبناء �لفرد و�ملجتمع 

وتطوير �لعمل �خلريي وحتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة من خالل بيئة موؤ�ص�صية حمفزة و فريق موؤهل«، ومن خالل 

�لروؤية و�لر�صالة يت�صح �أن �ملوؤ�ص�صة ت�صعى لتحقيق �لريادة يف �لعمل �خلريي يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وهي 

تعتمد على �لبيئة �ملوؤ�ص�صية �ملحفزة للعطاء و�لإجناز، وفريق �لعمل �لذي ميتلك �لتاهيل �لعايل و�خلربة �ملنا�صبة 

�لتي ت�صاهم يف حتقيق روؤية ور�صالة �ملوؤ�ص�صة.
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وفيما يتعلق بأهداف المؤسسة فإنها تنقسم إلى قسمين:
القسم األول: األهداف اإلستراتيجية: 

1- العمل املوؤ�ش�شي: 

ويق�صد به �أن تد�ر �ملوؤ�ص�صة وفقًا للنظم �لإد�رية �حلديثة، و�أن يتميز عملها باملوؤ�ص�صية، و�لبتعاد عن �لجتهاد�ت، 

و�لقر�ر�ت �لفردية و�لع�صو�ئية غري �ملدرو�صة.

2-ا�شتدامة املوؤ�ش�شة:

�لذهنية  �ل�صورة  وحت�صني  بناء  خالل  من  �إل  ذلك  يتم  ول  �لعطاء،  يف  لال�صتمر�رية  �ملوؤ�ص�صة  تهدف  حيث   

�لإيجابية حول �ملوؤ�ص�صة و�أهد�فها، ومدى جدوى بر�جمها وم�صاريعها، كما تهدف �ملوؤ�ص�صة لال�صتمر�رية يف خلق 

�صر�كات بناءة ت�صاهم يف حتقيق �أهد�ف وبر�مج �ملوؤ�ص�صة.

3-تطوير العمل اخلريي يف اململكة:

ل يتوقف طموح �ملوؤ�ص�صة عند �ل�صتد�مة وتقدمي �لرب�مج و�مل�صاريع �لفعالة يف جمال مكافحة �لفقر، بل ميتد 

�ل�صعودية، وذلك من خالل  �لعربية  �ململكة  �لعمل �خلريي يف  �مل�صتمر لآليات وو�صائل  و�لتطوير  �لتح�صني  �إىل 

بناء �لكو�در �لب�صرية �ملوؤهلة، وحت�صني �لبيئة �لتنظيمية و�لت�صغيلية للجهات �خلريية. وبناء و��صتقطاب �لكو�در 

يف  �لإ�صهام  �إىل  بالإ�صافة  �ملمار�صات،  لأف�صل  �خلريي  �لقطاع  تبني  وحتفيز  و�ملميزة،  �ملتخ�ص�صة  �لب�صرية 

تعزيز �ل�صتد�مة �ملالية لقطاع �لعمل �خلريي.
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4-تخفيف الفقر واأعمال الرب:

 وذلك من خالل بذل �جلهود �مل�صتمرة ملكافحة �لفقر عن طريق �لإملام مب�صكلة �لفقر و�آليات معاجلته، و�صد 

�إىل  بالإ�صافة  هذ�  �لفقر،  مكافحة  �أدو�ت  ومتليكهم  وتدريبهم  وتثقيفهم  �لفقر�ء  وتوعية  �لفقر�ء،  حاجات 

�ل�صتمر�رية و�لدميومة على تقدمي خدمات �لربِّ و�لإح�صان بق�صد نيل �لأجر �لعظيم و�لثو�ب �جلزيل.

5-تنمية الإن�شان:

�لإملام  �إىل  تهدف  �ملوؤ�ص�صة  فاإن  بال�صباب  يتعلق  ففيما  و�لطفل؛  و�ملر�أة  �ل�صباب  فئات  خالل  من  ذلك  ويتم   

فيما  �أما  �ل�صباب؛  جمال  يف  �لنوعية  و�لكيانات  �لرب�مج  ودعم  فيها،  و�لتاثري  �صناعتها  وحماولة  بتوجهاتهم 

�ملوجهة  �لرب�مج  ودعم  توجهاتها،  و�صناعة  �حتياجاتها  على  �لتعرف  �إىل  ت�صعى  �ملوؤ�ص�صة  فاإن  باملر�أة  يخت�ص 

ل�صاحلها، وم�صاندة �لكيانات �لن�صائية �لتي تكافح �لفقر، وكذلك ت�صعى �ملوؤ�ص�صة للتعرف على �حتياجات �لطفل 

يف �ملجتمع �ل�صعودي؛ بغر�ص �صناعة وقيادة توجهات رعاية �لطفل، ودعم �لرب�مج �ملوجهة ل�صالح �لأطفال، 

ودعم �لكيانات �لتي تقدم �خلدمات �ملختلفة للطفل.
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6-الوعي املجتمعي:

ويتم حتقيق هذ� �لهدف من خالل ثالثة جمالت؛ يتمثل �ملجال �لول: يف �لدعوة؛ حيث يتم تطوير �أفكار و�أدو�ت 

وبيئات �لدعوة ون�صرها، ودعم �ملبادر�ت و�لرب�مج �لنوعية للدعوة، ون�صر �ملعروف يف �ملجتمع، �ما �ملجال �لثاين 

فهو جمال �لعلم �ل�صرعي، حيث تهدف �ملوؤ�ص�صة �إىل تفعيل دور �لعلماء و�ملوؤثرين رجاًل ون�صاًء، بالإ�صافة �إىل 

ن�صر �لعلم �ل�صرعي. و�ملجال �لثالث هو خدمة كتاب �هلل تعاىل، حيث تهدف �ملوؤ�ص�صة �إىل �صناعة روؤية لتعليم 

�إىل رعاية بر�مج ومبادر�ت حلفظ كتاب �هلل وتعليمه وتدبره. ويف جمال  وحتفيظ كتاب �هلل، وتهدف كذلك 

بتفعيل  و�مل�صاهمة  و�صيانة،  �إن�صاًء  �لخرى  و�مل�صاجد  �ل�صيخني  مب�صاجد  �لعناية  �إىل  �ملوؤ�ص�صة  ت�صعى  �مل�صاجد 

�ل�صريفني.  باحلرمني  و�لدعوة  �لتعليم  دور  بتفعيل  �مل�صاهمة  وكذلك  و�جتماعيًا،  ودعويًا  تعليميًا  �مل�صاجد  دور 

ويف جمال �لرتبية و�لتعليم حتاول �ملوؤ�ص�صة �لإ�صهام يف بر�مج �لتعليم �لعام و�لعايل �لقيمة وتهدف �إىل �صناعة 

وتفعيل �لرموز �لرتبوية و�لتعليمية. �ما يف جمال �لإعالم فاإن �ملوؤ�ص�صة تهدف �إىل �لإرتقاء بالإعالم �لهادف
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نبذة تاريخيه عن المؤسسة:
 

�صارت  فقد  �ل�صبيعي،  �إبر�هيم  بن  وعبد�هلل  حممد  �ل�صيخني  لعائلة  قدمية  �صفة  و�لإح�صان  بعيد..  زمن  منذ 

لة بحب  قو�فلهم �خلرية حتنو على �مل�صكني، وتطعم �لفقري، ومتد يد �لعون للمحتاج، وتن�صر �خلري، �صارت حممَّ

�خلري و�لبذل له يف بلد �خلري و�لعطاء )�ململكة �لعربية �ل�صعودية(، وهذه �إملاحات عن تاريخ �ملوؤ�ص�صة وتطور 

م�صريتها.

يف �لثامن و�لع�صرين من �صهر �صو�ل من عام )1423 هـ( قرر �ل�صيخان : )حممد( و )عبد�هلل( �أبناء �ل�صيخ 

)�إبر�هيم �ل�صبيعي( - رحمه �هلل - �إن�صاء موؤ�ص�صة خريية تعمل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وكان لهما ذلك، �إذ 

مت �لت�صريح بافتتاح )موؤ�ص�صة حممد وعبد�هلل �إبر�هيم �ل�صبيعي �خلريية( من وز�رة �ل�صوؤون �لجتماعية، وكان 

رقم �لت�صريح �ملمنوح للموؤ�ص�صة )22( يف ذلك �لعام، كما قرر �ل�صيخان �إطالق عدٍد من �لأوقاف �لتي ي�صرف 

�مل�صاريع �خلريية  ملئات  �نطالق  بد�ية  �لعام  فكان ذلك  �ملوؤ�ص�صة،  بها  تقوم  �لتي  �لأعمال �خلريية  ريعها على 

�ملتنوعة يف �صتى �ملجالت، ويف كافة مناطق �ململكة.

يف عام 1424هـ مت �لبدء يف �أول مقر للموؤ�ص�صة يف حي �لعليا بالريا�ص، وبد�أ �لعمل يف �إعد�د �للو�ئح �لأولية، 
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�ملوؤ�ص�صة يف )مكة  �أمناء  ملجل�ص  �جتماع  �أول  كما عقد  يتجاوز عددهم �خلم�صة،  ل  �ملوظفني  قليل من  بعدد  و 

�ملكرمة( و�أقر فيه نظام �ملوؤ�ص�صة، و�عتمدت �صيا�صاتها، وت�صكيل جلنتها �لتنفيذية، وكان �أ�صلوب �لدعم يف ذلك 

�لعام : در��صة ما يرد للموؤ�ص�صة من معامالت وفق �ملجالت �ملن�صو�ص عليها يف �صيا�صات �ملوؤ�ص�صة، وهي )�لتعليم 

و�لتاأهيل – �لدعوة - �لجتماعي و�لإغاثي- �ل�صحي- �مل�صاجد(.

ويف عام 1425هـ �نتهجت �ملوؤ�ص�صة �أ�صلوب �خلطط �ل�صريعة )ربع �صنوية(، حيث كانت تعر�ص �مل�صاريع ب�صكلها 

�لتف�صيلي على �للجنة �لتنفيذية، وتعتمد وتتابع من قبلها، وحقق هذ� �لأ�صلوب متابعًة دقيقًة من �للجنة �لتنفيذية 

وفهمًا لطبيعة �لرب�مج و�مليد�ن وحاجته، و�أعد يف هذ� �لعام �لدليل �لإجر�ئي لدر��صة �ملعامالت.

ويف عام 1426هـ حتولت �ملوؤ�ص�صة من �لعمل باخلطط �لربع �صنوية �إىل �خلطط �لن�صف �صنوية، نظرً� ل�صعوبة 

تنفيذ بع�ص �مل�صاريع يف ثالثة �أ�صهر، ور�أت �ملوؤ�ص�صة �أنها بحاجة �إىل �إعد�د خطة �صاملة توجه �لدعم ب�صكل �أو�صع 

وت�صتعني مبتخ�ص�صني فكان ت�صكيل �للجنة �ل�صت�صارية و�لتي حتولت يف منت�صف �لعام �إىل )جلنة تخطيط( 

وعقدت �جتماعات مكثفة �أنتجت �أول خطة ��صرت�تيجية ) مدتها ثالث �صنو�ت للفرتة من 1427هــ �إىل 1429هــ( 

وحتول �لعمل هيكلًيّا من مناطق �إىل جمالت.

�خلطة  على  مبنية  1427هـ  للعام  �لت�صغيلية  �خلطة  �إعد�د  يف  �ملوؤ�ص�صة  بد�أت  فقد  ؛  1427هـ  عام  يف  �أما 

تعتمد  كانت  �ملزمنة  �لت�صغيلية  �لأدو�ت و�خلطط  لكن  1426هــ  �ملتبع يف عام  �لأ�صلوب  وبنف�ص  �ل�صرت�تيجية، 

و�لدعم  �لت�صويق  ُنفذ  وقد  �لتقومي(،  �لدعم،  للرب�مج،  �لت�صويق  �جلغر�يف«  »�مل�صح  للميد�ن  �لدر��صة   ( على: 

بدرجة عالية، كما نفذ جزء ي�صري من �لدر��صة للميد�ن، �أما �لتقومي فلم ينفذ منه �إل تقومي �لفريق و�مللحوظات 

�لعامة على �مل�صاريع و�لرب�مج، و�إعد�د �لتو�صيات �لعامة على �خلطة و�مل�صاريع �ملنفذة.
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يف عام 1428هـ ومن خالل جتربة �ملوؤ�ص�صة يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، �جتهت �ملوؤ�ص�صة �إىل �مل�صاريع ) �ل�صرت�تيجية( 

و�لتي حتقق �أثًر� بعيد �ملدى، فق�صم �لعمل د�خل �ملوؤ�ص�صة �إىل �إد�رتني ) �إد�رة �لرب�مج �ل�صرت�تيجية(، و)�إد�رة 

�لرب�مج �لنوعية(، كما بد�أت �ملوؤ�ص�صة يف ��صتقطاب عدد من �لكو�در �لب�صرية �ملتميزة، و�لتي كان لها �أثر كبري يف 

حت�صني �أ�صلوب �لعمل، وتنفيذ م�صروعات ��صرت�تيجية ذ�ت عمق و�أثر، و��صتكمال �صورة �لرب�مج �ل�صرت�تيجية.

ويف عام 1429هـ تبلورت فكرة �لرب�مج )�ل�صرت�تيجية( و)�لنوعية(، ومت ت�صميم �لعديد من �لنماذج وتطوير 

�أ�صلوب �لعمل، كما �ت�صحت معامل �لهيكل �لإد�ري بربوز �إد�رتني جديدتني هما ) �إد�رة �لتخطيط( و )�إد�رة 

�لتقومي(، وبد�أ مفهوم �لعمل بال�صر�كة مع �ملوؤ�ص�صات �خلريية يف �مليد�ن )من خالل �لتوقيع على وثيقة �تفاق(، 

وبد�أ �لإعد�د خلطة �ملوؤ�ص�صة )�ل�صرت�تيجية( �لثانية و�لتي بنيت على �لتغذية �لر�جعة من �مليد�ن ومن �لعاملني 

يف �ملوؤ�ص�صة، وكانت �خلطة تقوم على فكرة �ملنا�صفة بني �مل�صروعات �لكبرية و�مل�صروعات �ل�صغرية، وحتديد 

�آلية �لعمل يف كل منهما، كما �زد�دت �ملو�رد �لب�صرية وهيكل �ملوؤ�ص�صة مبا يتو�فق مع �لروؤية و�لأهد�ف.

�لأعمال،  �لتجربة كثريً� من  و�صقلت  �لعمل �خلريي،  تطوير  �إد�رة  ��صتحدثت   ) 1431هـ   / يف عام )1430هـ 

وخرجت �لعديد من �ملنتجات و�لأدو�ت �لتي كان لها جميعا �أثر كبري على �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية. حيث متت 

مر�جعة �أ�صلوب �لعمل، و�صناعة خط �لإنتاج للرب�مج، وخط �لإنتاج للم�صاريع، ومتت مر�جعة وتعديل و�إن�صاء 

�أكرث من 20 منوذًجا للعمل، و تطوير و�إعد�د �للو�ئح و�ل�صيا�صات �لد�خلية، و�عتمد نظام �لأر�صفة �لإلكرتونية 

و �لبدء بتطبيقه ب�صكل تدريجي، كما تز�من مع هذه �لنقلة �ملهنية نقلة �أخرى، حيث �ن�صمت �ملوؤ�ص�صة �خلريية 

�إىل مقر �صركة حممد وعبد�هلل �إبر�هيم �ل�صبيعي �لقاب�صة مبقرها �جلديد �لو�قع على طريق مكة )خري�ص( 

يف حي �ملعذر �ل�صمايل بالريا�ص.
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و�لعالقات  �لإعالم  �إد�رة  �إىل  �لهادف«  بالإعالم  »�لعناية  �إحالة هدف  1433هـ ( متت   / ويف عام )1432 هـ 

�أنو�ع  باأربعة  �خلريي  �ل�صرف  �أوجه  حتديد  ومت  �لهدف،  على  �لهتمام  من  �ملزيد  لإ�صفاء  وذلك  �لعامة؛ 

)�لربنامج – �لدعم –�لإ�صهام – �مل�صروع(، كما مت �إعد�د �لو�صف �لوظيفي، ودليل �لحتياج �لتدريبي، و�إعد�د 

و�أ�صاليب عملها، كما مت خالل هذين �لعامني ��صتكمال تطبيق  »كتاب �ملوؤ�ص�صة« و�لذي يحكي جتربة �ملوؤ�ص�صة 

خطة �ملوؤ�ص�صة �لعامة، وبناء �خلطة �ل�صرت�تيجية لل�صنو�ت �خلم�ص �لقادمة، وتطوير م�صفوفة معايري �لرب�مج 

و�مل�صاريع ب�صكل كلي.

�لتي  1434-1438( وهي �خلطة   ( �صنو�ت  �ل�صرت�تيجية خلم�ص  �ملوؤ�ص�صة خطتها  �عتمدت  1434هـ  ويف عام 

ُبنيت على »حتقيق �لأثر«، و�نطلقت من موؤ�صر�ت �لريادة �لثالث )�لإملام – �لو�صول – �لتاأثري(، كما مت فيها 

�عتماد روؤية ور�صالة �ملوؤ�ص�صة، و�إعادة هيكلة �لإد�ر�ت �خلريية و�مل�صاندة وفقًا ملتطلبات �خلطة، و�إن�صاء )�ل�صوؤون 

�ل�صرت�تيجية( ق�صيًما لل�صوؤون �خلريية، و�ل�صوؤون �ملالية و�لإد�رية، و��صتملت على �لإد�رة �ل�صرت�تيجية، و�إد�رة 

�ل�صر�كات، و�لدر��صات و�لر�صد و�لإبد�ع.
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الهيكل التنظيمي للمؤسسة:
يتكون �لهيكل �لتنظيمي للموؤ�ص�صة من جمل�ص �لأمناء، و�للجنة �لتنفيذية، ثم فريق �ملوؤ�ص�صة، وميكن تو�صيح ذلك 

فيما يلي:

)1( جمل�س الأمناء:

بن�صبة  و�لإد�رية  �ل�صرعية  للخرب�ت  خم�ص�صة  �ملقاعد  وبقية   ،)%70( بن�صبة  و�أبنائهما  �ل�صيخني  من  يتكون 

)30%(، وينعقد مرة يف كل عام، وهو �أعلى �صلطة يف �ملوؤ�ص�صة.

)2( اللجنة التنفيذية:

تتكون من �صبعة �أع�صاء منهم �ثنان من �أبناء �ل�صيخ حممد �ل�صبيعي و�ثنان من �أبناء �ل�صيخ عبد�هلل �ل�صبيعي، 

و�ثنان من �أهل �خلربة، و�لأمني �لعام للموؤ�ص�صة، وتعقد �جتماعها ب�صكل ربع �صنوي، ومتار�ص �أدو�ر �لإ�صر�ف 

و�ملتابعة.
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)3( فريق املوؤ�ش�شة:

مكون من ت�صعة �أع�صاء ميثلون �لإد�ر�ت �خلريية، و�مل�صاندة يف �ملوؤ�ص�صة مع �لأمني �لعام وم�صاعديه، ويجتمع 

�لفريق �أ�صبوعيًا، وميار�ص �أدو�ر �لإ�صر�ف و�ملتابعة �لتف�صيلية.

)4( فريق العمل:

يت�صكل من جميع �لعاملني يف �ملوؤ�ص�صة �صاماًل �أفر�د �لإد�ر�ت )�خلريية( و )�مل�صاندة( و)�لأمانة(. وهو �صانع 

�لنجاح يف �ملوؤ�ص�صة، ويقوم بتنفيذ خطة �ملوؤ�ص�صة �ل�صنوية، وميار�ص �أدو�ر �ملتابعة �لتف�صيلية.

ووفقًا لهيكل �ملوؤ�ص�صة �جلديد �لذي �أفرزته �خلطة �ل�صرت�تيجية )1434- 1438( ،

 فاإن لالأمني العام ثالثة م�شاعدين، وهم :

1 - امل�شاعد لل�شوؤون اخلريية :

�لعمل  تطوير  �إد�رة  �ملجتمعي،  �لوعي  �إد�رة  �لرب،  �أعمال  �إد�رة  وهي:  باملوؤ�ص�صة،  �خلريية  �لإد�ر�ت  له   وتتبع 

�خلريي، �إد�رة تنمية �لإن�صان، �إد�رة �لإعالم »وحدة �لإعالم �لهادف« .
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2 - امل�شاعد لل�شوؤون ال�شرتاتيجية :

 وتتبع له �لإد�ر�ت �ل�صرت�تيجية �لأربعة �لتالية: �إد�رة �ل�صر�كات، �إد�رة �لتقنية، �لإد�رة �ل�صرت�تيجية وتطوير 

�لأعمال، وحدة �لدر��صات و�لر�صد و�لبتكار.

3 - امل�شاعد لل�شوؤون املالية والإدارية :

�إد�رة خدمات  �لهند�صية،  �لإد�رة  �لب�صرية،  �ملو�رد  �ملالية،  �لإد�رة  �لتالية:  و�لإد�رية  �ملالية  �لإد�ر�ت  له  وتتبع 

�ملوظفني .

كما تتبع لالأمني العام اإدارتان، هما : 

اإدارة الإعالم : 

وهي �لإد�رة �مل�صوؤولة عن توظيف �ملعلومات �خلا�صة ب�صناعة �ل�صورة �لذهنية للموؤ�ص�صة و�إخر�جها يف قو�لب 

�صورة  تعزيز  بهدف  �لإعالمية،  و�صيا�صاتها  �ملوؤ�ص�صة  نظام  �ملتاحة ح�صب  �لتو��صل  قنو�ت  خالل  من  منا�صبة 

�ملوؤ�ص�صة لدى �مل�صتهدفني وتنمية ولئهم.

اإدارة الإجراءات واجلودة: 

وهي تقوم بتقومي وجتويد عمليات �ملوؤ�ص�صة وفق �آلية عمل وخطة �صنوية ت�صعها بد�ية كل عام، وفق تدرج �صنوي 

يتطور بتطور �ملوؤ�ص�صة. ويكون رئي�صها ع�صو� يف فريق �لعمل يف �ملوؤ�ص�صة، وتقوم بتطوير �إجر�ء�ت �لعمل.
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البناء الهيكلي للعمل الخيري في المؤسسة:
يتوزع �لعمل �خلريي يف �ملوؤ�ص�صة على خم�ص �إد�ر�ت، لكل منها جمال �خت�صا�ص حمدد، وهي كما يلي: �إد�رة 

�أعمال �لرب، �إد�رة �لوعي �ملجتمعي، �إد�رة تطوير �لعمل �خلريي، �إد�رة تنمية �لإن�صان، �إد�رة �لإعالم. وفيما يلي 

يتم ��صتعر��ص تلك �لإد�ر�ت:

اإدارة اأعمال الرب:  -1

وهي �إد�رة تعنى بالرب�مج و�مل�صروعات �لتي تخدم فئات �ملجتمع �لأكرث حاجة، من خالل �أعمال �لرب و�لإح�صان 

و�آليات  �لفقر  مب�صكلة  �لإملام  �إىل  �لإد�رة  �لفقر. وتهدف  بتخفيف  �لعناية  �إىل  �إ�صافة  �أنو�عها،  �ختالف  على 

معاجلته، و�صد حاجات �لفقري، وتوعية �لفقري وتاأهيله، وتقدمي خدمات �لرب ذ�ت �لأجر �لأعظم.
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2- اإدارة الوعي املجتمعي:

وهي �إد�رة تعنى بالرب�مج و�مل�صروعات �لتي تخدم �لعملية �لتعليمية و�لعلمية و�لدعوية و�مل�صاجد. 

ففي جمال �لدعوة فاإن �لإد�رة تهدف �إىل تطوير �أفكار و�أدو�ت وبيئات �لدعوة ون�صرها، ودعم �ملبادر�ت و�لرب�مج 

�لنوعية للدعوة )�حلج، دعوة �جلاليات(، ون�صر �ملعروف يف �ملجتمع. 

�أما يف جمال �لرتبية و�لتعليم فاإن �لإد�رة ت�صعى �إىل �لإ�صهام يف بر�مج �لتعليم �لعام و�لعايل �لقيمية، و�صناعة 

وتفعيل �لرموز �لرتبوية و�لتعليمية. 

ويف جمال خدمة كتاب �هلل تهدف �لإد�رة �إىل �صناعة روؤية لتعليم وحتفيظ كتاب �هلل، ورعاية بر�مج ومبادر�ت 

حلفظ كتاب �هلل وتعليمه وتدبره. 

و�صيانة،  �إن�صاء  �لخرى  و�مل�صاجد  �ل�صيخني  مب�صاجد  �لعناية  �إىل  �لإد�رة  ت�صعى  �مل�صاجد  خدمة  جمال  ويف 

و�لدعوة باحلرمني  �لتعليم  دور  بتفعيل  و�مل�صاهمة  و�جتماعيًا،  تعليميًا ودعويًا  �مل�صاجد  دور  بتفعيل  و�مل�صاهمة 

�ل�صريفني.

ويف جمال �لعلم �ل�صرعي ت�صعى �لإد�رة �إىل تفعيل دور �لعلماء �ملوؤثرين، ون�صر �لعلم �ل�صرعي )بيئات وحما�صن 

�صرعية، تطوير ون�صر �أفكار و�أدو�ت �لعلم �ل�صرعي، دعم �ملبادر�ت �لنوعية(
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3- اإدارة تطوير العمل اخلريي: 

وهي �إد�رة تعنى بتطوير قطاع �لعمل �خلريي وموؤ�ص�صاته و�لعاملني فيه، من خالل تقدمي �لرب�مج �ملتنوعة، وتركز 

�لإد�رة عملها من خالل جمالني هما، جمال تطوير �لعمل �خلريي، وجمال قطاع �لعمل �خلريي.

ففي جمال تطوير �لعمل �خلريي ت�صعى �لإد�رة �إىل بناء كو�در ب�صرية موؤهلة، وحت�صني �لبيئة �لتنظيمية و�لت�صغيلية 

للجهات �خلريية.

ويف جمال قطاع �لعمل �خلريي تهدف �لإد�رة �إىل بناء و��صتقطاب �لكو�در �لب�صرية �ملتخ�ص�صة و�ملميزة، وحتفيز 

تبني �لقطاع �خلريي لأف�صل �ملمار�صات، و�لإ�صهام يف تعزيز �ل�صتد�مة �ملالية لقطاع �لعمل �خلريي.

4- اإدارة تنمية الإن�شان :

�ل�صباب،  فئات  وهي  �ملجتمع،  يف  مهمة  فئات  ثالث  على  بر�جمها  وتركز  �ملوؤ�ص�صة،  يف  �لن�صاأة  حديثة  �إد�رة  وهي 

و�ملر�أة، و�لطفل.

�لجتاه  يف  �صناعتها  وحماولة  �ل�صباب  توجهات  على  �لتعرف  �إىل  تهدف  �لإد�رة  فاإن  �ل�صباب  بفئة  يتعلق  ففيما 

�ل�صحيح، ودعم بر�مج وكيانات نوعية يف جمال �ل�صباب )قيمية، بنائية، �لتمكني(.

ويف جمال فئة »�ملر�أة« فاإن �لإد�رة ت�صعى �إىل �لتعرف على ميول ورغبات و�جتاهات �ملر�ة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

لتحاول �صناعة توجهات �يجابية تخدم �ملجتمع، وكذلك تهدف �لإد�رة �إىل  دعم بر�مج وكيانات نوعية يف جمال 

�ملر�أة )قيمية، بنائية، �حلقوق، �لتمكني، فئات موؤثرة(.

ويف جمال فئة �لأطفال ت�صعى �لإد�رة �إىل �صناعة توجهات �يجابية يف جمال رعاية �لطفل، ودعم بر�مج وكيانات 

نوعية يف جمال �لطفولة.

5-  اإدارة الإعالم:

وهي �إد�رة تعتني بتطوير �لإعالم �لهادف، و�لرقي به، ودعم م�صريته، وتهدف �إىل �لرتقاء بالإعالم �لهادف.
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سياسة المؤسسة:
تتمثل �شيا�شة املوؤ�ش�شة فيما يلي:

تعمل �ملوؤ�ص�صة من خالل �ل�صر�كة مع �جلهات �لعاملة يف تطوير ودعم �لعمل �خلريي دون �لدخول يف �لعمل . 1

�لتنفيذي.

تدعم �ملوؤ�ص�صة �مل�صاريع �لتي تخدم قطاعات �لعمل �خلريي �آخذة بعني �لعتبار دو�م وعظم �لأجر، وكرثة . 2

�ملنفعة للم�صتفيد، ومو�فقة �مل�صاريع خلطة �ملوؤ�ص�صة �ل�صرت�تيجية.

تدعم �ملوؤ�ص�صة �جلهات �لتي ل يوجد عليها �إ�صكالت �أمنيه �أو �صرعية �أو �إد�رية �أو مالية؛ وذلك بعد �لتحري . 3

�أو �ل�صر�كة وفق معايري علمية حتقق �جلودة يف �لنتائج مع  �أهلية �جلهة و��صتحقاقها للدعم  و�لتاأكد من 

متابعة �لأعمال و تقوميها.

حتر�ص �ملوؤ�ص�صة على �لتاأكد من موثوقية �جلهات �لتي تتعامل معها، ومتتعها بالو�صوح و�ل�صفافية، و�لعمل . 4

�ملوؤ�ص�صي.

تلتزم �ملوؤ�ص�صة ب�صرف �لزكاة يف م�صارفها �ل�صرعية ح�صب �لفتوى �ملعتمدة لديها.. 5

يكون �ل�صرف على �مل�صروعات و�لرب�مج ح�صب �ملو�زنات �ملعتمدة.. 6

ت�صارك �ملوؤ�ص�صة �إعالمًيا لأجل تقدمي مناذج من �لأعمال �خلريية.. 7
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أهم إنجازات المؤسسة:
كان للموؤ�ص�صة طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية �إجناز�ت كبرية – بف�صل �هلل-، حققتها �ملوؤ�ص�صة من خالل �صر�كتها مع 

�جلهات �خلريية، و�حلكومية، وميكن �لإ�صارة باإجمال �إىل �أبرز هذه �لإجناز�ت .

يف جمال موؤ�ش�شات العمل اخلريي :

• �مل�صاهمة يف �لدعم �ل�صت�صاري لعدد كبري من �لأوقاف �خلريية و�ملوؤ�ص�صات و�ملكاتب �لتي تقوم باإد�رة تلك 	

�لأوقاف .

• تنظيم �لعمل يف موؤ�ص�صة حممد وعبد�هلل �إبر�هيم �ل�صبيعي �خلريية ب�صكل �إد�ري متميز، وتطبيق مبادئ 	

�لعمل �ملوؤ�ص�صي، و�ل�صفافية،

• و�جلودة، وحتديد �لهياكل �لإد�رية و�ل�صالحيات و�ملهام ب�صكل و��صح.	

• �مل�صاهمة يف ن�صر ثقافة �جلودة يف �ملوؤ�ص�صات �خلريية من خالل �لتنظري و�ملمار�صة .	

• �إطالق ومتويل جائزة �ل�صبيعي للتميز يف �لعمل �خلريي.	
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يف جمال التعليم :

• �إن�صاء كر�صي �ل�صبيعي لتاأهيل طالب �ملنح باجلامعة �لإ�صالمية باملدينة �ملنورة.	

• �إن�صاء دبلومات متخ�ص�صة ومعتمدة �أكادمييًا يف جمال �لإر�صاد �لأ�صري، وتاأهيل �لد�عيات، و�لعمل �خلريي 	

مع جامعة �مللك في�صل، وجامعة �مللك خالد، وجامعة �مللك �صعود.

• �خلرج، 	 وجامعة  �صعود،  �مللك  وجامعة  �لإ�صالمية،  �صعود  بن  حممد  �لإمام  جامعة  مع  �لتفاقيات  توقيع 

وجامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن لن�صر ثقافة �لعمل �لتطوعي بني طالب �جلامعات .

• �إن�صاء معاهد لإعد�د معلمات �لقر�آن �لكرمي يف عدد من مناطق �ململكة	

• �إطالق ومتويل جائزة �ل�صبيعي للتفوق �لعلمي ب)عنيزة( للطالب و�لطالبات.	

• دعم �إقامة �لعديد من �حلمالت �لتوعوية �ل�صلوكية يف مد�ر�ص �لتعليم �لعام بعدد من حمافظات �ململكة.	

• دعم �إقامة عدد كبري من �لدور�ت �لتعليمية لطالب �ملناطق �لنائية.	

• و�صع �أدلة تعليمية خلدمة �لطالب و�ملعلمني.	

• �إعد�د حقائب، ووثائق ومناهج، ومقرر�ت متنوعة؛ لتاأهيل �ملعلمني و�ملربني.	
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يف جمال تخفيف الفقر :

• تاأهيل فتيات �لأ�صر �لفقرية ل�صوق �لعمل يف �لوظائف �لتي تتنا�صب معهن يف جاز�ن.	

• تاأهيل �لفقر�ء من �ل�صباب ل�صوق �لعمل من خالل �لتدريب �ملنتهي بالتوظيف يف �لريا�ص.	

• تاأهيل �لفقر�ء من �ل�صباب لعدد من �ملهن �ل�صحية يف خم�ص من مناطق �ململكة.	

• �لإطالق �ل�صنوي لل�صجناء من خالل �صد�د �ملديونيات �ملتوجبة عليهم.	

• دعم م�صاريع حتفيف �لفقر، وتفريج �لكرب، و�صقيا �ملياه، و�ل�صلة �لغذ�ئية، و�لتفطري للفقر�ء يف عدد كبري 	

من �ملحافظات.

• دعم م�صاريع �لإ�صكان �لتنموي، و�إ�صالح منازل �لفقر�ء يف عدد من �ملناطق.	

• �لكفالة �ل�صنوية لالأيتام من خالل جمعيات رعاية �لأيتام يف �أنحاء �ململكة.	

• تبني م�صروعات جمتمعية لل�صجناء �ملفرج عنهم، و�أ�صرهم.	

يف جمال الزواج والرعاية الأ�شرية :

• دعم كل م�صاريع تزويج �لفقر�ء باململكة.	

• دعم م�صاريع تاأهيل �ملقبلني على �لزو�ج من خالل تدريبهم على مهار�ت �حلياة �لزوجية، و��صتفاد منه ما 	

يزيد عن 20.000 متزوج.

• �إعد�د قياد�ت للعمل �لجتماعي �لن�صائي يف مكة �ملكرمة، و�لأح�صاء، وع�صري،و�لباحة، و�حلدود �ل�صمالية، 	

و�لق�صيم .

• �مل�صاهمة يف �إعد�د �لدر��صات �ملختلفة حول �مل�صاكل �لأ�صرية، و�قرت�ح �حللول �لعملية و�لعلمية لها.	
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إنشاء الكيانات المؤسسية الداعمة للعمل الخيري:
• �إن�صاء �ملجمعات �لتنموية للعمل �خلريي �لجتماعي ) ع�صري – مكة(	

• م�صاريعهن 	 �إطالق  يف  معهن  و�مل�صاهمة  �ملدربات  �لفقري�ت  �لن�صاء  ل�صتيعاب  لالأعمال  حا�صنات  �إن�صاء 

�لتجارية �ل�صغرية.

• �إن�صاء موؤ�ص�صات زرع وتعزيز �لقيم يف نفو�ص �لنا�صئة يف منطقة مكة �ملكرمة.	

• �إن�صاء وحد�ت للعمل �لتطوعي مبوؤ�ص�صات �لعمل �خلريي بامل�صاركة مع جامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن.	

• 	 – )�مل�صتودعات �خلريية  �ملجالت  من  للعمل �خلريي يف عدد  �لإجر�ئية  و�لأدلة  و�لأنظمة  �للو�ئح  و�صع 

جمعيات �لأيتام –جمعيات �لرب( وتفعيلها مع �جلهات �خلريية من خالل �لتدريب �مل�صتمر.
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الفصل االول

المقدمة والمنهجية
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تمهيد:
يعد �لفقرمن �لظو�هر�لجتماعية �لهامة و�ملوؤثرة يف حياة �لفر�د و�ملجتمعات، وهي ظاهرة ذ�ت �أبعاد متعددة 

�لعامل  دول  معظم  لمنها  تعاين  عاملية  ظاهرة  �لفقر  ظاهرة  �أ�صبحت  ولقد  بالتنمية،  وثيًقا  �رتباًطا  ترتبط 

وخا�صة �لدول �لنامية �لتي ما ز�لت غري قادرة على �لتخل�ص من هذه �مل�صكلة من خالل �ل�صيا�صات �لقت�صادية 

�لنو�حي  �لعامة يف كافة  �لفقر و�ل�صيا�صات  �لتي تنتهجها، ومن هذ� �ملنطلق فاإن �لعالقة وثيقة بني  �لتقليدية 

و�ملجالت، �قت�صادية و�صحية وتعليمية وبيئية، و�لفقر م�صالة ن�صبية تختلف �صدته ونوعيته من جمتمع �إىل �آخر، 

ويف �ملجتمع �لو�حد تختلف من فرتة زمنية �إىل فرتة زمنية �خرى، وذلك ح�صب �ملو�رد �لتي ميتلكها ذلك �ملجتمع 

وقدرته على �ل�صيطرة و�لتحكم و�إد�رة هذه �ملو�رد وتوجيهها ل�صالح جميع فئات �ملجتمع. و�لفقر لي�ص نق�صا يف 

�لدخل فح�صب، بل هوتهمي�ص لطبقة كبرية يف �ملجتمع وحرمانها من �حلد �لأدنى من �حلاجات �ل�صرورية �لتي 

ت�صمن لها �مل�صاركة يف �حلياة �لقت�صادية و�لجتماعية و�ل�صيا�صية و�لثقافية، وتت�صابك م�صكلة �لفقر مع ق�صايا 

كثرية معا�صرة كلها تتعلق بق�صايا �لتنمية �لقت�صادية، فالفقر عملًيا هو نقي�ص لعملية �لتنمية �ل�صاملة، ومن 

هنا �أ�صبح و��صح �لهتمام �لكبري مبفهوم �لفقر، و�أ�صبابه ومظاهره و�آثاره و�صبل �حلد من تلك �لآثار.

وم�صكلة �لفقر لها �نعكا�صات �صلبية على م�صتوى �ملعي�صة للفقر�ء يف كل مناحي �حلياة، ففي �جلانب �لقت�صادي 

�إذ� كان �ملجتمع فقرًي� فاإن جميع مو�رده يتم توجيهها ل�صد حاجة �لفقر�ء بدًل من توجيهها للتنمية وبالتايل يظل 

ذلك �ملجتمع يف د�ئرة �لفقر �ملغلقة، وكذلك جند �أن �لفقر يوؤدي �إىل زيادة �لديون �ملجتمعية وزيادة �لت�صخم 

تاأثري�ت  للفقر  �لأخالقية جند  �لنو�حي  و�لإد�ري، ومن  �ملايل  و�لف�صاد  وزيادة معدلت �جلرمية  �لقت�صادي، 

و��صحة على �لفكر �لإن�صاين �لذي يكون يف �لغالب م�صغول بتوفري �صرور�ت �حلياة وبالتايل يبتعد عن �لتفكري 

�لإبد�عي �خلاّلق، كما توجد عالقة مبا�صرة بني �لفقر و�نت�صار �أمناط من �لإخالقيات و�ل�صلوكيات غري �ملرغوب 

فيها مثل �لزنا و�ل�صرقة وغريها. ومن �لنو�حي �لجتماعية فاإن �لفقر يوؤدي �إىل �نت�صار �جلهل و�لأمية،
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 وبذلك يعجز �لفقري يف �مل�صاهمة يف �لتنمية �لجتماعية و�لقت�صادية، وكذلك يوؤدي �لفقر �إىل �نت�صار �لأمر��ص 

و�رتفاع معدلت �لوفيات يف �ملجتمعات �لفقرية، كما �أن �ملجتمعات �لفقرية غالبًا ما تفتقر للخدمات �لأ�صا�صية 

مثل �ملياه و�لكهرباء و�مل�صت�صفيات �لعالجية، وكذلك �لفقر يوؤدي �إىل زيادة معدلت �لطالق و�لتفكك �لأ�صري، 

وهو يعترب بيئة �صاحلة لنت�صار �جلر�ئم �ملختلفة يف �ملجمتع، كما �أن �لفقر يوؤدي �إىل هجرة �لعقول و�أ�صحاب 

�ملهار�ت من �ملجتمعات �لفقرية �إىل �ملجتمعات �لغنية �لتي توفر �صبل �حلياة �لكرمية. ومن �لنو�حي �ل�صيا�صية 

جند �أن �لفقر يوؤثر يف �لقر�ر �ل�صيا�صي للمجتمعات �لفقرية ويجعلها رهينة لرغبات �لدول �خلارجية، وعادة 

ما يعاين �ملجتمع �لفقري من �ل�صتبد�د �ل�صيا�صي، كما �أن �ملجتمعات �لفقرية ت�صودها يف �لغالب �لفو�صى وعدم 

�لنظام وتفتقد لالأمن.

لذ� فقد ظهرت يف كل �لع�صور دعو�ت �إن�صانية تدعو �إىل �لتخفيف من �لفقر و�حلرمان، وتلك �لدعو�ت �تخذت 

مد�خل و�أطر خمتلفة بع�صها فردي و�لآخر تنظيمي �صو�ًء كان �أهلًيا �أو حكومًيا، وقد تاأثرت تلك �لدعو�ت بالدين 

و�لقيم �لإن�صانية �لتي تدعو �إىل م�صاعدة �لنا�ص وحتمل �ملجتمع م�صوؤولية رعاية �لفقر�ء ب�صكل م�صتمر. وظهرت 

تلك  وتنوعت  وحماربته،  �لفقر  تاأثري�ت  من  للحد  جاهدة  حاولت  �لتي  و�لرب�مج  و�لطرق  �لآليات  من  �لعديد 

�لآليات و�لرب�مج بح�صب طبيعة �لفقر، وبح�صب طبيعة �ملجتمع �لذي طبقت فيه، وتباينت تاأثري�ت تلك �لرب�مج؛ 

فمنها ما حقق �لأهد�ف �ملرجوة منه، وبالتايل �صاهم يف �لتخفيف من وطاة �لفقر على �لفقر�ء،ومنها ما كانت 

تاأثري�ته �صلبية فز�دت من بوؤ�ص �لفقر�ء ومعاناتهم، ومنها ما مل يحدث �أية تاأثريوكاأنها مل تكن.
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مشكلة الدراسة:
��صارت در��صة )�لبقمي، 2005( �إىل �أن م�صكلة �لفقر يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية تعد من �مل�صكالت �لكبرية، 

وهي لي�صت كما يت�صور �لبع�ص �أنها م�صكلة حمدودة وغري موؤثرة، ولعل �أبرز مالمح �لفقر يف �ململكة يتمثل يف 

�نت�صار �لبطالة، فعلى �لرغم من عدم وجود �إح�صاء�ت دقيقة عن �لبطالة �إل �أن تقرير م�صلحة �لإح�صاء�ت 

�لعامة يف �ململكة لعام 2005م �أ�صار �إىل �أن ن�صبة �لبطالة متثل 8.5% من �إجمايل �لقوة �لعاملة �لوطنية فيما 

ترى م�صادر دولية �أن هذه �لن�صبة ت�صل �إىل 12% مما يعني وجود نحو مليون عاطل عن �لعمل يف �ل�صعودية، كما 

�أن  لحظت �لدر��صة �رتفاع عدد �ملتقاعدين �لذين يتقا�صون معا�صات حمدودة، حيث ت�صري �لح�صاء�ت �إىل 

60% من �لعاملني يف �لقطاع �لع�صكري تقل رو�تبهم عن )3000( ريال، وقد �أكدت �لدر��صة �أن غالبية �ملتقاعدين 

�ململكة ل  �ملتقاعدين يف  40% من  و�أن  �ل�صرورية،  �أ�صرهم  �لتقاعدية ل تكفي �حتياجات  �أن معا�صاتهم  �أكدو� 

ميلكون م�صكًنا، كما �أن 58% منهم يعي�ص يف بيوت �صعبية �أو �صقق. ومن مالمح �لفقر يف �ل�صعودية �لتي ركزت 

عليه در��صة )�لبقمي، 2005م( �صعف معا�صات �ل�صمان �لجتماعي و�صعف م�صاركة �ملر�أة �ل�صعودية يف �صوق 

�لعمل، و�نخفا�ص �لقوة �ل�صر�ئية للفرد و�لأ�صرة �ل�صعودية، فم�صتوى �لأ�صعار يف �رتفاع م�صتمر مع ثبات و��صح 

يف �أجور موظفي �لقطاع �لعام. وكذلك �أ�صارت �لدر��صة �إىل �رتفاع ن�صبة �لفئة �مل�صتهلكة يف �ملجتمع �ل�صعودي، 

فقد �أظهرت �لإح�صاء�ت �أن 75% من �ملجتمع �ل�صعودي �إما �صغار �صن مل تتجاوز �أعمارهم )16( عام، �أو هم 

من �لعاطلني عن �لعمل. وب�صورة عامة ومن خالل تلك �ملوؤ�صر�ت يت�صح حجم م�صكلة �لفقر يف �ل�صعودية، حتى 

ولو مل تتوفر �إح�صاء�ت دقيقة حتدد حجم �مل�صكلة ب�صورة قاطعة.
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ويعترب �لفقر �أحد �أهم �لق�صايا �لتي تبناها خادم �حلرمني �ل�صريفني )�مللك عبد �هلل بن عبد�لعزيز(، وذلك 

�لتخطيط  تغفلهم يف  و�أنها مل  بهم،  �لدولة  �هتمام  وتدليال على  �لفقر�ء  ملعاناة  ��صت�صعارً� منه )حفظه �هلل( 

�مل�صتقبلي، وعملية �لتطور �ل�صريع �لذي ت�صهده �ململكة. وكانت �جلولة �لتي قام بها يف 24 نوفمرب �لعام 2002م، 

�إىل �لأحياء �لفقرية يف �لعا�صمة �لريا�ص �إقر�ًر� من �لقيادة مبو�جهة �مل�صاألة ب�صكل علني، و�إيجاد حلول لها. 

�ل�صعودية،  يف  �لفقر  م�صكلة  حجم  عن  �صر�حة  �لإعالن  دون  حال  �لذي  �لنف�صي  �حلاجز  جولته  ك�صرت  كما 

و�إقحامها  �حلقيقي،  بحجمها  �لعرت�ف  خالل  من  و�ملوؤثرة  �مل�صكلة  تلك  مو�جهة  يف  يحتذى  مثاًل  و�صرب 

لدر��صتها مبو�صوعية يف قائمة �ولوياته. وتعد تلك �جلولة نقطة �لتحول يف معاجلة �لفقر، حيث �صدر بعدها 

�لأمر �ل�صامي بتاأ�صي�ص »�ل�صندوق �خلريي ملكافحة �لفقر«. وجرى تاأ�صي�ص �ل�صندوق على �أ�صا�ص روؤية �صعودية 

م�صتهلكني  يكونو� جمرد  �أن  بدل من  �ملجتمع،  تنمية  ي�صاهمون يف  �أنا�صا  لي�صبحو�  �لفقر�ء  تاأهيل  �إىل  تهدف 

�ل�صامل، لذ�  �لب�صرية مبفهومها  �لتنمية  �لفقر ت�صب يف  لأمو�ل وم�صاعد�ت �جتماعية، وبالتايل فاإن مكافحة 

يعترب قيام �صندوق ملكافحة �لفقر خطوة هامة على طريق �لعالج �صمن ��صرت�تيجية حمددة.

يف  �ملنت�صرة  �خلريية  و�جلمعيات  فاملوؤ�ص�صات  �ل�صعودية،  يف  �لفقر  ملحاربة  �صعيها  يف  وحيدة  �لدولة  تكن  ومل 

مناطق �ململكة �ملختلفة كان لها �إ�صهامات و��صحة وجلية يف م�صاعدة �لفقر�ء، و�حلد من �آثار �لفقر، وقد تنوعت 

�إ�صهامات تلك �ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات �خلريية كل ح�صب تخ�ص�صه، و�نت�صرت جمعيات �لرب �خلريية يف �أنحاء 

ظهرت  كما  �ملختلفة،  و�مل�صاعد�ت  �لإعانات  لها  وتقدم  �لفقرية،  �لأ�صر  ترعى  جمعيات  وهي  �ملختلفة  �ململكة 

جمعيات متخ�ص�صة كجمعيات �لعناية بالأيتام، وجمعيات رعاية �أ�صر �مل�صجونني، وجمعيات �لإ�صكان �خلريي 

�ململكة  يف  �خلا�ص  �لقطاع  و�صركات  موؤ�ص�صات  تقف  ومل  �لزو�ج.  على  �ل�صباب  م�صاعدة  وجمعيات  و�لتنموي، 

�إ�صهامات و��صحة وجلية من خالل بر�مج �مل�صوؤولية �لجتماعية.  موقًفا �صلبًيا جتاه ق�صية �لفقر، بل كان لها 
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�لر�جحي  وموؤ�ص�صة  �خلريية  �ل�صبيعي  كموؤ�ص�صة  �خلريي  للعمل  �لد�عمة  �خلريية  �ملوؤ�ص�صات  كذلك  وظهرت 

�خلريية وغريها. ولعل توفر عدد كبري من �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لتنوع و�لتفرد يف تقدمي �لعمل �خلريي 

يتطلب وجود �أفكار ومقرتحات مبتكرة تطرح لتلك �جلهات �لفاعلة لتتبناها وتنفذها؛ ليعود نفعها على �لفئات 

�مل�صتهدفة من ن�صاط تلك �جلهات.

ومن خالل ما مت ذكره �آنفًا فاإن م�صكلة �لدر��صة تتمحور حول تقدمي مقرتحات و�فكار وبر�مج مبتكرة ت�صاهم 

يف تخفيف حدة �لفقر يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، من خالل ر�صد �لرب�مج �لتي تقدمها �ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات 

�خلريية يف �ململكة، وذلك يف حماولة لالإ�صهام يف فتح جمالت و�آفاق جديدة لتلك �جلمعيات ملمار�صة ن�صاطها 

�خلريي �لهادف �إىل تخفيف حدة �لفقر

أهداف الدراسة:
�لهدف �لرئي�صي للدر��صة �حلالية هو ��صتعر��ص �لو�صع �لر�هن لرب�مج وم�صاريع مكافحة �لفقر يف �ل�صعودية، 

بغر�ص �قرت�ح بر�مج و�أفكار فعالة ت�صاهم يف �لتخفيف من حدة �لفقر، ويف �إطار هذ� �لهدف �لرئي�صي ت�صعى 

�لدر��صة �إىل حتقيق �لأهد�ف �لفرعية �لتالية:

�لتعرف على مفهوم �لفقر و�أنو�عه وطرق قيا�صه.. 1

�لتعرف على �أهم �ل�صباب �ملوؤدية للفقر.. 2

�لتعرف على �لآثار �ملرتتبة على �لفقر.. 3

�لتعرف على �أهم جهود مكافحة �لفقر يف �لعامل.. 4

�لتعرف على �جلهود �حلكومية �لتي بذلت ملكافحة �لفقر يف �ل�صعودية.. 5

�لتعرف على �أبرز �لتحديات و�ل�صعوبات �لتي تو�جه جهود مكافحة �لفقر يف �ل�صعودية.. 6

�لتعرف على بر�مج مكافحة �لفقر يف �لدول �لعربية.. 7

�لتعرف على بر�مج �لقطاع �خلريي �ل�صعودي يف جمال مكافحة �لفقر.  -8
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أسئلة الدراسة:
�ل�صوؤ�ل �لرئي�صي �لذي ت�صعى �لدر��صة لالإجابة عليه هو » ما هي �لرب�مج و�مل�صروعات �ملقرتحة و�لتي ت�صاهم 

يف تخفيف حدة �لفقر يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية؟« ولالإجابة على هذ� �ل�صوؤ�ل كان لبد من طرح �لت�صاوؤلت 

�لتالية:

ما هي �لأ�صباب �ملوؤدية للفقر و�لآثار �ملرتتبة عليه؟. 1

ما هي �أبرز جهود مكافحة �لفقر يف �لعامل؟. 2

ما هي �جلهود �حلكومية �لتي بذلت ملكافحة �لفقر يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية؟. 3

ما هي �أبرز �لتحديات و�ل�صعوبات �لتي تو�جه جهود مكافحة �لفقر يف �ل�صعودية؟. 4

ما هي �أبرز بر�مج مكافحة �لفقر يف �ل�صعودية؟. 5

ما هي �أبرز بر�مج مكافحة �لفقر يف �لدول �لعربية؟. 6

ما هي �أهم �لرب�مج �ملقرتحة ملكافحة �لفقر يف �ل�صعودية؟. 7
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اإلجراءات المنهجية للدراسة:
1- منهج الدرا�شة:

لتحقيق �أهد�ف �لدر��صة و�لإجابة على �أ�صئلتها مت �لعتماد على منهج حتليل �مل�صمون للتعرف على �أهم �لرب�مج 

�ملوجهة مل�صاعدة �لفقر�ء يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية للتقليل من حدة �لفقر، وذلك با�صتخد�م برنامج �لتحليل 

�لكيفي �ملعروف بـ )MAXQDA (، ويتميز هذ� �لأ�صلوب باأنه يدر�ص �لظاهرة كما هي يف �لو�قع من خالل 

وت�صنيفها  ومعلومات،  بيانات  �لوثائق من  تلك  �إليه  تو�صلت  ما  �أبرز  �إىل  للو�صول  �لأ�صلية يف حماولة  �لوثائق 

وحتليلها وفقًا لحتياجات �لدر��صة �ملعينة. 

ويعد حتليل �مل�صمون �أحد �أ�صاليب �ملنهج �لكيفي �لو�صفي، و�لغر�ص منه هو معرفة خ�صائ�ص �ملادة �ملبحوثة 

وو�صفها و�صفًا كميًا يعرب عنه برموز كمية بالإ�صافة �إىل ��صتخد�م �أ�صاليب �أخرى للح�صول على نتائج وموؤ�صر�ت 

حتدد �جتاه �لتطوير �ملطلوب، كما يعرف باأنه �أحد �أ�صاليب �لدر��صات �لعلمية �لتي تهدف �إىل �لو�صف �ملو�صوعي 

و�ملنظم و�لكمي للم�صمون �لظاهر من مو�د �لت�صال )عطية،2010م(.
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2- جمتمع الدرا�شة:

يتكون جمتمع �لدر��صة من جميع �لدر��صات �لتي تناولت مو�صوع �لفقر يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وتلك �لتي 

تناولت �ملو�صوع يف �لدول �لعربية �لخرى باللغة �لعربية خالل �لفرتة من )2003-2013( حيث مت ح�صر تلك 

�لتحليل �لكيفي  �لتي يقوم عليها �لبحث من خالل  �لدر��صات من م�صادر خمتلفة؛ و�عتبارها �ملادة �مليد�نية 

و�لكمي لتلك �لدر��صات .

3- عينة الدرا�شة:

��صتملت  �لدر��صة،  �لتي مت ح�صرها و�حل�صول عليها )180( در��صة مثلت عينة  �لدر��صات  �إجمايل عدد  بلغ 

)72( در��صة على بر�مج وم�صروعات تقدمها �ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات �خلريية، وكانت )47( در��صة تتحدث حول 

م�صاريع وبر�مج �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �خلريية د�خل �ململكة، بينما )25( در��صة حتدثت حول م�صاريع وبر�مج 

مو��صيع  على  ��صتملت  در��صة   )108( �أن  حني  يف  �لأخرى.  �لعربية  �لدول  يف  �خلريية  و�ملوؤ�ص�صات  للجمعيات 

خمتلفة خا�صة بالفقر من حيث �ملفهوم و�لأ�صباب و�لآثار، وعالقة �لفقر مبتغري�ت خمتلفة كالبطالة و�جلرمية، 

و��صتملت تلك �لدر��صات �أي�صًا على خطط و�صيا�صات بع�ص �لدول يف مكافحة �لفقر، وقد مت �لرتكيز على �أن�صطة 

وبر�مج �لقطاعات �خلريية.
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4- اأداة الدرا�شة واإجراءاتها:

مت ت�صميم ��صتمارة لتحليل م�صمون �لدر��صات و�لبحوث �لتي تناولت بر�مج وم�صروعات �لقطاعات �خلريية يف 

جمال مكافحة �لفقر د�خل �ململكة ويف �لدول �لعربية �لأخرى، باعتبارها �أن�صب �أد�ة ميكن �أن حتقق �لهدف من 

�لدر��صة، حيث ي�صري )عبيد�ت و�آخرون، 2005( �إىل �أن �أ�صلوب حتليل �مل�صمون » يعتمد على در��صة �لظاهرة 

ا �أو كميًّا »، ومت �ل�صرت�صاد يف �إعد�د �ل�صتمارة بالأدو�ت �لبحثية  كما توجد يف �لو�قع ، ويعرب عنها تعبرًي� كيفيًّ

ذ�ت �لعالقة بالبحث وبالطالع على �لدر��صات �ل�صابقة، وقد مّر �إعد�د �ل�صتمارة باخلطو�ت �لتالية:
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 �إعد�د قائمة بامل�صروعات و�لرب�مج �خلريية: حيث مت �لرتكيز على �أنو�ع �لرب�مج وفو�ئدها و�آليات تنفيذها، و�آثارها. . 1

 �صدق �لأد�ة: ويعني �صالحيتها لقيا�ص ما و�صعت من �أجل قيا�صه وكونها �صاحلة لتوفري �ملعلومات �ملطلوبة يف �صوء . 2

�أهد�ف �لتحليل وجعل عملية �لتحليل �صاحلة لرتجمة �لظو�هر �لتي يت�صمنها �مل�صمون بدقة و�أمانة. و�أكرث �لطرق 

�صيوعا للتحقق من �صدق �أد�ة �لتحليل وعملية �لتحليل هو عر�ص �لأد�ة على خمت�صني بهدف �صبط �لأد�ة و�لتاأكد من 

�صموليتها وبعد �لأخذ مبالحظات �ملحكمني �أ�صبحت ��صتمارة �لدر��صة تتكون من )9( متغري�ت تناولت �نو�ع �لرب�مج 

و�مل�صروعات �خلريية �ملقدمة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية من قبل �لقطاع �خلريي وفقًا ملا يلي:

• بر�مج �لأ�صر �ملنتجة.	

• بر�مج �لتدريب و�لتوظيف.	

• بر�مج �مل�صروعات �ل�صغرية ومتناهية �ل�صغر.	

• بر�مج �لإ�صكان �خلريي.	

• بر�مج �لتكافل �لجتماعي.	

• بر�مج �مل�صوؤولية �لجتماعية ملوؤ�ص�صات �لقطاع �خلا�ص.	

• بر�مج �لت�صبيك و�لتن�صيق بني �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �خلريية.	

• �لرب�مج �ل�صحية.	

• بر�مج �لقرو�ص �ل�صغرى و�لتمويل.	



363636

5- ثبات ا�شتمارة التحليل:

تعد طريقة �إعادة �لتحليل )Retest( من �أكرث �لطرق منا�صبة لتقدير �لثبات يف در��صات حتليل �مل�صمون، 

وهي تقوم على �إجر�ء �لتحليل مرتني على نف�ص �ملادة �ملبحوثة، ثم حتديد �لعالقة بينهما بدرجة معينة تعترب 

موؤ�صًر� ملعامل �لثبات، وكلما �رتفعت �لدرجة كلما كان معامل �لثبات عالًيا.

وقد مت حتليل �ملادة مرتني بينهما فا�صل زمني قدره �أربعة �أ�صابيع، حيث ي�صتخدم عن�صر �لزمن يف قيا�ص ثبات 

�لتحليل. ويتم ��صتخر�ج معامل �لتفاق بني نتائج �لتحليل عن طريق معادلة هول�صتي.

      معامل �لثبات ت= )2ت / ن1 + ن2(

      حيث ت= عدد �لتكر�ر�ت �لتي �تفق عليها �لتحليالن

       ن1= عدد �لتكر�ر�ت يف �لتحليل �لأول

       ن2= عدد �لتكر�ر�ت يف �لتحليل �لثاين.

وتبني �أن ن�صبة �لتفاق بني �لتحليل �لأول و�لتحليل �لثاين عالية حيث تر�وحت ن�صبة �لتفاق بني )%85.1(   

�إىل  )92.1%( مما يوؤكد �ت�صاق �لنتائج، ويطمئن �إىل ثبات �لتحليل باعتبار �أن هذ� �ملعامل مقبول يف مثل هذ� 

�لنوع من �لدر��صات.
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6- مرحلة التحليل التف�شيلي ل�شتمارة الدرا�شة:

يف هذه �ملرحلة متت عملية �لتحليل �لتف�صيلي وذلك من خالل مر�جعة �لدر��صات وترميزها ترميزً� مفتوحًا، 

ولجناح �لعملية ب�صكل جيد مت �ل�صتعانة باأحد بر�مج �لتحليل �لكيفي �ملعروف بـ: )MAXQDA(، يف ر�صد 

وحتديد �ملو�صوعات حمور �لدر��صة.

�لإطار �ملفاهيمي للدر��صة:

تعتمد �لدر��صة �حلالية على عدد من �ملفاهيم �لأ�صا�صية و�لتي يتم ��صتعر��صها فيما يلي:

1-الفقر:

ل يوجد تعريف حمدد ودقيق ملفهوم �لفقر، فاإلقاء نظرة على �لأدبيات �لو��صعة �لتي ن�صرت �أو تن�صر حول هذه 

�أن ل علماء �لجتماع ول �لقت�صاديون �أجنزو� تعريف حمدًد� ودقيًقا  �لظاهرة �لجتماعية �لقت�صادية يفيد 

�أن �لفقر هو مفهوم ن�صبي ي�صتق هذه �ل�صفة من �ختالف وتباين �لأطر  �إىل  لهذه �لظاهرة، وقد يرجع ذلك 

�لجتماعية و�لزمنية ، و�أدو�ت �لقيا�ص و�خللفية �ل�صيا�صية لهذه �لظاهرة. 

ويعرف (ر�صالن، 1999(�لفقرباأنه حالة و�قعية متثل جمموعة من �مل�صكالت غري �ملرت�بطة مثل تف�صي �لبطالة، 

�جتماعًيا  و�قًعا  يعترب  فالفقر  �حل�صرية،  �لبيئة  يف  �خلدمات  وتفاوت  و�لهجرة،  �لرفاهية،  يف  و�لالم�صاو�ة 

ي�صتحق �لدر��صة و�لتف�صري.
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ويعرف �لبنك �لدويل ظاهرة �لفقر  »�لفقر هو عدم �لقدرة على حتقيق �حلد �لأدنى من م�صتوى �ملعي�صة«�إل 

�أنه ، �أي هذ� �لتعريف يعتمد بدرجة كبرية على مفهوم �حلد �لأدنى ومفهوم م�صتوى �ملعي�صة ، كما يعتمد بدرجة 

كبرية على �ملجتمع �لذي تتم فيه حالة �لتو�صيف.« فالفقر �لذي يوؤدي �إىل �ملوت يختلف بطبيعة �حلال عن �لفقر 

�لذي ي�صري ويعرب فقط عن تباين يف توزيع �لدخل �أكرث مما ي�صري عن �حلرمان �ملطلق. وهنا تت�صح مرة �أخرى 

ن�صبية هذ� �ملفهوم و�صدة ت�صابكه.

وهذ�ن  �لفقر،  ملفهوم  تعريف  �أي  يف  يربز�  �أن  من  لبد  مهمني  مكونني  هناك  �ن   )2002 )�لفار�ص،  ويرى 

�ملكونان هما م�صتوى �ملعي�صة، و�حلق يف �حل�صول على حد �أدنى من �ملو�رد. وم�صتوى �ملعي�صة ميكن �لتعبري عنه 

بال�صتهالك ل�صلع حمددة، مثل �لغذ�ء و�ملالب�ص �أو �ل�صكن، �لتي متثل �حلاجات �لأ�صا�صية لالإن�صان �لتي ت�صمح 

بت�صنيف �أي فرد ل يحققها �صمن د�ئرة �لفقر، �أما �حلق يف �حل�صول على �حلد �لأدنى من �ملو�رد ، فهو ل يركز 

على �ل�صتهالك بقدر تركيزه على �لدخل؛  �أي �حلق يف �حل�صول على هذه �حلاجات �أو �لقدرة على �حل�صول 

عليها.

ويعرف �ملجل�ص �لأوروبي �لفقر بانه » �لأ�صخا�ص �لذين تكون م�صادرهم �ملادية، �لثقافية �أو �لجتماعية �صيفة 

�إىل حد �لإق�صاء من �أمناط �حلياة �ملقبولة يف �لدولة �لو�حدة �لتي يعي�صون فيها.«

وعمومًا هنالك تباين و��صح يف �إيجاد تعريف و�حد ملفهوم �لفقر، �إل �أن غالبية �لتعريفات جتمع على مفهوم » 

�حلرمان �لن�صبي« لفئة معينة من فئات �ملجتمع.فالفقري �إىل �ل�صيء ل يكون فقرًي� �إليه �إل �إذ� كان يف حاجة �إليه، 

وهنا تظهر �أهمية �لبعد �ملادي يف حتقيق �حلاجات من ماأكل وملب�ص وم�صكن ...�لخ.
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2- برامج الأ�شر املنتجة:

ميكن تعريف �لأ�صر �ملنتجة باأنها وحدة �إنتاجية تتكون من فرد �أو �أفر�د يقيمون يف م�صكن م�صرتك ب�صبب �صلة 

و�صعهم  حت�صني  بهدف  لل�صوق  موجهة  خدمات  �أو  �صلع  �إنتاج  ميار�صون  متجاورة،  مب�صاكن  يقيمون  �أو  �لقربى 

�لأ�صرة  تتوفر لغريهم. وقد حتظى  توفرهم على مهار�ت قد ل  لزيادة دخلهم، يدفعهم لذلك  �أو  �لقت�صادي 

�ملنتجة بدعم �أو متويل حكومي �أو �أهلي للم�صي بن�صاطها �لإنتاجي �صو�ء �رتبط �لإنتاج باملوروث �ل�صعبي كبع�ص 

�لقت�صادية  �لن�صاطات  تلك  باأنها  �ملنتجة  �لأ�صر  بر�مج  تعريف  ميكن  بينما  حديثًا«.  �أو  �لتقليدية  �ل�صناعات 

و�ملحتاجة  �لفقرية  �لأ�صر  بع�ص  تنفذها  �جلهات �خلريية  من  �أو  �خلا�ص  �لقطاع  من  �أو  �حلكومة  من  �ملمولة 

يقيمون  بع�صهم ممن  �أو  �لأ�صرة  �أفر�د  ينهمك  بحيث  �إ�صايف،  دخل  تبحث عن  �لتي  �حلال  مي�صورة  �لأ�صر  �أو 

يف م�صكن م�صرتك �أو م�صاكن متجاورة يف هذه �لرب�مج �لإنتاجية. وقد يتم تنفيذ بع�ص �لرب�مج د�خل م�صكن 

�لأ�صرة �أو خارجه )�لرديعان،2010(.

ولكي تنجح بر�مج وم�صروعات �لأ�صرة عمومًا ل بد �أن يكون لها عالقة بالو�قع �لجتماعي �لذي ت�صدر عنه، 

ولبد �أن تت�صم باملرونة و�لو�قعية، و�أن تكون مت�صقًة ومنطقية وقابلة للتنفيذ، ويجب �أن تكون �ل�صيا�صة �لعامة 

للتنمية يف �لدولة حا�صرة يف �لربنامج، مع �صرورة �لتالوؤم بني �لربنامج �ملر�د تنفيذه وتكلفته �ملالية، كما �أنه 

ل بد من توفر بيئة مالئمة للربنامج بحيث يكون قابال للتنفيذ، ويلزم تثقيف �مل�صتهدفني بالربنامج بو�صفهم 

�إد�رة  للربنامج  يتوفر  �أن  بد  ول  و�ل�صمول،  بالتكاملية  �لربنامج  يت�صم  �أن  وكذلك يجب  فيه،  �أ�صا�صيني  فاعلني 

فاعلة فهي �صت�صبح م�صوؤولة عن جناحه �أو ف�صله، ول بد �أن ياأتي ت�صميم �لربنامج تلبيًة لحتياجات �جتماعية ل 

فردية، وعامة ل �صخ�صية، يجب �أن يتم تقييم �لربنامج ب�صورة م�صتمرة و�أن هذه �لعملية تتطلب مهار�ت خا�صة 

يف �لتقييم )�لرديعان، 2010(.
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وتعترب م�صاريع �لأ�صر �ملنتجة �أد�ة هامة وفعالة يف حماربة �لفقر فهي ت�صعى �إىل  خلق فر�ص عمل �أكرث حيث 

تعتمد ب�صكل �أ�صا�صي على عن�صر �لأيدي �لعاملة مع �ل�صتعانة ببع�ص �ملعد�ت و�لآلت ذ�ت �لتكاليف �ملنخف�صة 

يكون  �لغالب  �لالزم حيث يف  �ملال  لر�أ�ص  �ملطلق  بانخفا�ص �حلجم  وتتميز  �لب�صيطة.  �لتكنولوجيا  و��صتخد�م 

�لتمويل من بع�ص �جلهات �خلا�صة بالإقر��ص. ويغلب عليها منط �مللكية �لفردية �أو �لأ�صرية  ملجموعة  تربطهم 

يف �لغالب رو�بط عائلية؛ وهو �لنمط �لذي ينا�صب �ملدخر�ت �ل�صغرية �لتي توجد لدى �أ�صحاب قدر�ت ومهار�ت 

�ملبا�صر  �مل�صروعات باملحلية و�لت�صال  تت�صم هذه  و�إد�رية متميزة. وتت�صم مبرونتها و حمليتها حيث  تنظيمية 

بالعمالء. وتتميز بقلة �لتكاليف �لالزمة للتدريب لعتمادها �أ�صا�صـًا على �أ�صلوب �لتدريب �أثناء �لعمل، كذلك 

بانخفا�ص �لتكلفة �ملالية من حيث �صهولة �لإن�صاء و�لت�صغيل لتوفري فر�ص عمل مما يزيد من قدرة هذ� �لقطاع 

على ��صتيعاب �لقوى �لعاملة وتقدمي معاجلة ن�صبية مل�صكلة �لبطالة. وقد ��صتطاعت يف بلد�ن عديدة �أن متت�ص 

جزءً� هامـًا من فقر بع�ص �لأ�صر على �صبيل �ملثال �ل�صني و�ليابان وكوريا وم�صر و�لأردن. و�صاهمت يف متكني 

�ملر�أة كاأم وربة بيت من زيادة م�صاهمتها يف �لأن�صطة �لقت�صادية من خالل �لعمل يف �لأوقات �لتي تنا�صبها. 

و�لإنتاجية  و�لفنية  �لإد�رية  �ملهار�ت  وتطوير  لتنمية  خ�صًبا  ميد�ًنا  �ملنتجة  �لأ�صر  م�صروعات  ت�صكل  وعموًما 

و�لت�صويقية )�خل�صمي، 1431(.
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3- البطالة:

ميكن تعريف �لبطالة بانها عدم �متهان �أي مهنة، وقدمت منظمة �لعمل �لدولية تعريفًا �صاماًل للبطالة ن�ص 

على �أن » �لعاطل عن �لعمــل هو ذلك �لفرد �لذي يكون فوق �صن معينة بال عمل وهو قادر على �لعمل ور�غب 

فيه ويبحث عنه عند م�صتوى �أجر �صائد لكنه ل يجده«، وهذ� يعني �ن هنالك بع�ص �حلالت ل ميكن �عتبارها 

و لكنهم مل يح�صلو�  �لعمل،  �لذين يف حالة بطالة فعلية ويرغبون يف  �لعمال �ملحبطني وهم  �لبطالة مثل  من 

عليه ويئ�صو� من كرثة ما بحثو�، لذ� فقد تخلو� عن عملية �لبحث عن عمل. و يكون عددهم كبرًي� خا�صًة يف 

فرت�ت �لك�صاد �لدوري، وكذلك �لأفر�د �لذين يعملون مدة �أقل من وقت �لعمل �لكامل وهم يعملون بع�ص �لوقت 

دون �إر�دتهم، يف حني �أنه باإمكانهم �لعمل كامل �لوقت، و�ي�صًا �لعمال �لذين لهم وظائف ولكنهم �أثناء عملية 

�إح�صاء �لبطالة تغيبو� ب�صفة موؤقتة ل�صبب من �لأ�صباب كاملر�ص �لعطل و غريها من �لأ�صباب. و�لعمال �لذين 

يعملون �أعمال �إ�صافية غري م�صتقرة ذ�ت دخول منخف�صة، و هم من يعملون حل�صاب �أنف�صهم. وكذلك �لأطفال، 

�أحدهما  يعزز  متالزمان  �صنو�ن  و�لبطالة  �لتقاعد.�لفقر  على  �أحيلو�  و�لذين  �ل�صن  كبار  �لعجزة،  �ملر�صى، 

�أن ن�صبة �لبطالة ترتفع بني �لفقر�ء )�صيام،2005(.  �لآخر، ومن و�قع �مل�صوح و�لدر��صات �لتي عملت يت�صح 

و�لبطالة تعترب من �أخطر �مل�صاكل و�أهمها �لتي ت�صبب وتهدد ��صتقر�ر �ملجتمع وتزعزع �أمنه لكننا جند �أن �أ�صباب 

�لبطالة تختلف من جمتمع �إىل جمتمع �آخر و�أي�صًا تختلف من منطقة �إىل �أخرى ومن بيئة �إىل �أخرى فهناك 

�ملوؤثرة و�لناجتة عنها  �ل�صلبيات  �أ�صباب �قت�صادية و�أخرى �جتماعية و�أخرى �صيا�صية ولكل من هذه �لأ�صباب 

و�ملتفاقمة يف �ملجتمع.
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4- برامج التدريب والتعليم:

�إن �صعف �لقدر�ت و�لإمكانات و�ملهار�ت يجعل من �ل�صعب على �لإن�صان �حل�صول على فر�ص �لعمل،   

مكافحة  وبالتايل  �لبطالة  مكافحة  �أدو�ت  من  هامًة  و�أد�ًة  حموًر�  و�لتعليم  و�لتاأهيل  �لتدريب  يعترب  وبالتايل 

�لفقر �لذي يالزم �لبطالة. و�لتعليم و�لتدريب كو�صيلة متكينية تنطوي على جملة من عمليات �لتحدي و�ملقاومة 

على  �لقدرة  عرب  وعالقاتها  و�جتاهاتها  �لقوة  م�صامني  يف  تغيري  �إحد�ث  ت�صتهدف  �لتي  و�مل�صتمرة  �ملت�صابكة 

�ل�صمويل  �لتمكني  مفهوم  يف  �أ�صا�صًيا  ركًنا  �لتعليم  وي�صكل  �ملرغوبة،  غري  �لظروف  وجمابهة  �لتحكم  و  �لفعل 

وعاماًل �أ�صا�صًيا يف قدرة �ملجتمع و ل�صيَّما �ل�صباب على مو�جهة �لأزمات و جتاوزها فردًيا و جمعًيا، كما ي�صكل 

�لقدر�ت  �لدخل وفقر  �ل�صمويل فقر  �لفقر مبعناه  لل�صباب يف مو�جهة ظاهرة  �أد�ة متكينية  و�لتدريب  �لتعليم 

)�أبوحطب،2007(.
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5- امل�شروعات ال�شغرية:

 Small« �ل�صغرية  �مل�صروع  م�صطلح  لأن  ذلك  �ل�صغرية،  للم�صروعات  �صامل  جامع  تعريف  يوجد  ل 

و�حلد  �لأدنى  �حلد  �ل�صغري،  �مل�صروع  نوع  ومنها:  �لت�صاوؤلت  من  �لعديد  جو�نبه  بني  يحمل   »Business
�ل�صغري  �مل�صروع  �مل�صروع، عالقة  توزيع منتجات  �لأق�صى لال�صتثمار،  �لأدنى و�حلد  به، �حلد  للعمالة  �لأعلى 

بالت�صدير، طاقة �مل�صروع �ل�صغري، جودة منتجات �مل�صروع �ل�صغري، �صكل �لإد�رة و�لتنظيم يف هذه �مل�صروعات، 

�مل�صتوى �لتكنولوجي �مل�صتخدم يف �مل�صروع �ل�صغري، �صكل �مل�صروع �ل�صغري من �لناحية �لقانونية، �صورة �مل�صروع 

�لو�قعية )م�صنع ـ ور�صة ـ منزل(. وكل هذه معايري ت�صهم يف حتديد مفهوم �مل�صروعات �ل�صغرية، وعمومًا ميكن 

تعريف مفهوم �مل�صروع �ل�صغري بانه م�صروع ل يعتمد على �لكثافة �لتكنولوجية بوجه عام، فاحلرفية هي �لأ�صا�ص 

يف قيامه ـ عدد �لعمالة ل يزيد عن خم�صة �أفر�د ـ �حلد �لأق�صى لر�أ�صماله من ع�صرة �آلف �إىل خم�صة ع�صر 

�ألف جنيهًا ـ ل يوجد �نف�صال بني �مللكية و�لإد�رة )ف�صاحب �مل�صروع هو �لذي يديره( تتميز منتجاته بالب�صاطة 

و�ملحلية ـ هدفه تغطية �لبيئة �ملحلية باحتياجاتها ـ �لت�صدير خطوة لحقة.
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6- التكافل الجتماعي:

�لتكافل �لجتماعي هو �أن يت�صامن �أبناء �ملجتمع ويت�صاندو� فيما بينهم ملعاجلة م�صكالت �لفقر و�لعجزمبعنى   

�ملادية  و�لأ�صر�ر  �ملفا�صد  ودفع  و�خلا�صة،  �لعامة  �مل�صالح  على  �ملحافظة  يف  م�صاركني  �ملجتمع  �أفر�د  يكون  �أن 

و�ملعنوية، بحيث ي�صعر كل فرد فيه �أنه �إىل جانب �حلقوق �لتي له فاإن عليه و�جبات جتاه �لآخرين، وخا�صة �لذين 

لي�ص با�صتطاعتهم �أن يحققو� حاجاتهم �خلا�صة، وذلك باإي�صال �ملنافع �إليهم، ودفع �لأ�صر�ر عنهم.

7- امل�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات:

�مل�صوؤولية �لجتماعية هي م�صاهمة من�صاآت �لقطاع �خلا�ص يف حتقيق رفاهية حياة موظفيها وحتقيق �هد�ف �لتنمية 

�مل�صتد�مة للمجتمع �لذي تعمل فيه بدو�فع دينية و�أخالقية، ولتعزيز مكانتها �لتناف�صية يف جمال �لن�صاط. وتتمثل 

�أكرب  للم�صتهلكني، ولء  للعاملني، ر�صا عايل  �نتاجية عالية  �لتايل:  �ل�صركات يف  �مل�صوؤولية �لجتماعية على  فو�ئد 

�أ�صهم  قيمة  �رتفاع  �لق�صائية،  �لدعاوي  �نخفا�ص عدد  زيادة مبيعاتها،  وبالتايل  �ملنظمة  �صمعة  للعاملني، حت�صني 

بني  �لجتماعي  �لتكافل  زيادة  تتمثل يف:  �لجتماعية  �مل�صوؤولية  بر�مج  فو�ئد  فاإن  �ملجتمع  ناحية  �أما من  �ملنظمة. 

�لفر�ص بني  �لعد�لة �لجتماعية وتكافوؤ  نوع من  توفر  نتيجة  تهيئة �ل�صتقر�ر �لجتماعي  خمتلف �صر�ئح �ملجتمع، 

�صركات  بني  �لندماج  و�صرورة  باهمية  �لوعي  زيادة  �ملجتمعن  �حلياة يف  نوعية  �ملجتمع، حت�صني  �صر�ئح  خمتلف 

بالوعي  �لثقافة  لزيادة  تاأتي  و�لتي  �ل�صيا�صية  �لتنمية  حت�صني  �مل�صلحة،  ذ�ت  �لفئات  وخمتلف  �ملختلفة  �ملجتمع 

�لجتماعي على م�صتوى �لأفر�د و�ملجموعات و�ل�صركات، زيادة �لرت�بط �لجتماعي و�زدهار �ملجتمع على خمتلف 

�مل�صتويات )�لدلبحي،2011(.
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8- الت�شبيك بني املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية:

 Network منذ بد�ية عقد �لت�صعينيات – على وجه �خل�صو�ص – حتقق �لذيوع و�لنت�صار ملفهوم �ل�صبكة

تطور  �جتاهات  عن  تعرب  �لتي  �جلديدة  �مل�صطلحات  قائمة  �صمن  ودخـل   Networking و�لت�صبيك 

من  جمموعة  �لت�صبيك  مفهوم  ويعك�ص  �لتنمية  باأدبيات  رئي�صي  ب�صكل  �رتبط  وقد  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات 

�لعمليات و�لأن�صطة �لتي تقوم بها �ملنظمات غري �حلكومية لتحقيق �لت�صامن و�لت�صاند فيما بينها.  وقد عّرفه 

�أكرث  �أو  �ثنني  بني  �ملخطط  �لتطوعي  للتعاون  عملية   « باأنه  م�صر  يف  �حلكومية  غري  �ملنظمات  خدمات  مركز 

من �جلمعيات �لأهلية بهدف تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت و�لرت�بط يف �لعمل من �أجل حتقيق �أهد�ف م�صرتكة، 

ولإثر�ء �لتنمية للمجتمع �ملحلي �لذي توجد  فيه هذه �جلمعيات. ويرتتب على تلك �لعمليات و�لأن�صطة �لختيارية 

�ملخططة تكوين �صبكات من تلك �لأطر�ف �لتي حدث بينها ذلك �لت�صبيك، ومن ثم فغالبا ينظر �إىل تلك �ل�صبكة 

على �أنها جمموعة من �ملنظمات �لتي قامت بتنظيم نف�صها وب�صكل طوعي من خالل �لتن�صيق و�لتعاون لتحقيق 

�أهد�ف م�صرتكة، وينظر �إليها �آخرون على �أنها �إطار طوعي �أو �ختياري، وت�صم �أفر�د وجمموعات �أو جمعيات 

وبطريقة �أفقية غري تر�تيبية – تهدف �إىل تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت و�لت�صال من �أجل �لتخطيط و�لتنفيذ 

و�لتقييم لأن�صطة و�أهد�ف م�صرتكة، �أي هي �آلية لالت�صال و�لتو��صل متثل م�صدرً� للقوة و�لتاأثري، وتطرح �إطار 

ت�صامنيا لتفعيل �لدور و�لتن�صيق و�لتعاون بني �جلمعيات �لأهلية )عبده،1431(.
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الفصل الثاني

الفقر  - مفهومه وأسبابه 

وآثاره وطرق مكافحته
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تمهيد:
ي�صتمل هذ� �لف�صل على ثالثة مباحث؛ يهتم �ملبحث �لأول بتعريفات مفهوم �لفقر، وت�صنيفاته، وطرق قيا�صه. 

يف حني يناق�ص �ملبحث �لثاين تف�صري ظاهرة �لفقر وذلك من خالل ثالثة مد�خل رئي�صية هي؛ بع�ص �لتوجهات 

�لعامة لتف�صري ظاهرة �لفقر، و��صتعر��ص �لنظريات �لتي حاولت تف�صري �لفقر، ثم حماولة تف�صري �لفقر من 

خالل عالقته ببع�ص �ملتغري�ت �لأخرى. �أما �ملبحث �لثالث فقد �هتم بالتعرف على �أ�صباب وجود ظاهرة �لفقر 

و�لآثار �ملرتتبة عليه. 
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المبحث األول
مفاهيم عامة حول الفقر

1- تعاريف الفقر:
�لفقر ظاهرة �جتماعية متعددة �لأبعاد وله مفاهيم متعددة، ولي�ص هناك تعريف موحد للفقر حيث �أنها تختلف 

باختالف �ملجتمعات و�لأزمان فما نعتربه فقرًي� يف جمتمع ما يعترب من �لأغنياء يف جمتمعات �أخرى وكذلك ما 

نعتربه غنيًا يف زمن معني يعترب فقرًي� يف زمن �أخر وهكذ�. و�رتبطت �لظاهرة بفقد�ن �ملو�رد و�حلروب �لتي 

�أولت ظاهرة �لفقر �هتماًما خا�صًا بالذ�ت  توؤدي �إىل �ل�صتعباد و�لقهر لذ� فاإن �لأديان �ل�صماوية جميعها قد 

لإن�صانيته وكر�مته  و�صلًبا  �لإن�صان  �نتهاًكا حلقوق  �ملدقع  �لفقر  ويعترب  و�لهيمنة.  بالت�صلط  �رتباطها  من حيث 

�لوجه �حلديث  هو  �لفقر  )�أن  كوبنهاجن  قمة  مانديال يف  نيل�صون  �لأفريقي  �لزعيم  ويري  �لكرمي.  �لعي�ص  يف 

و�لعوملة  �ل�صوق  �أفرزتها حرية  �لتي  �لقت�صادية  �لتفرقة  �لعن�صرية ز�لت وحلت حملها  �لتفرقة  و�أن  للعبودية. 

)جمموعة باحثني، 2005، �ص18(.
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اأ- املعنى اللغوي:

�ملعاين �لتي يدل عليها �لفقر لغًة تتلخ�ص معاين �لفقر لغويًّا يف �لنق�ص و�حلاجة فالفقري �إىل �ل�صئ ل يكون 

ن من  مُيكِّ �لذي  �ملال  �لذهن هو نق�ص  �إىل  يتبادر  �لذي  �ل�صائد  و�ملعنى  �إليه  �إذ� كان يف حاجة  �إليه �إل  فقرًي� 

�لتفاوت،  يعني  �لفقر  بال�صروريات. وكذلك  تعرف  و�لتي  ماأكل وملب�ص وم�صرب وم�صكن  حتقيق �حلاجات من 

فال�صئ �لأقل يعد فقريً� بالن�صبة لالأكرث يف خمتلف �ملجالت. وهنا ل ي�صع �لإ�صالم �إل �لعرت�ف به. �إذ يعك�ص 

�إىل  �لإ�صالم  وجه  وقد  �ملطهرة  �ل�صنة  وكذلك  كثرية يف ذلك  �آيات  وردت  وقد  كونية.  �صنة  وهو  ذ�ته  �لتفاوت 

معاجلة ذلك ب�صتَّى �ل�صبل �ملادية و�ملعنوية.  وقد ميز بع�ص �لفقهاء قدميًا بني �لفقري �لذي ل ميلك قوت عامه 

و�مل�صكني �لذي ل ميلك قوت يومه. وهي عالقة لها مقابلة بو�جب �لزكاة. وقد يكون هناك ما يربرها قدمًيا 

َجر�ء �لذين ل دخل لهم غري �أجورهم مهما علت، يعدون عند ذلك 
ُ
ولكنها مل تعد �ليوم منا�صبة لأن جميع �لأ

فقر�ء وهو ل ي�صتقيم باملقايي�ص �لقت�صادية و�لجتماعية �حلديثة. ولعل ن�صبية �لفقر هي �لتي تربر و�صف �لفقر 

باملدقع يف �للغة �لعربية وبال�صديد يف �لأل�صن �لأخرى)�ملرجع �ل�صابق، �ص19(. 

هناك عدة معاين للفقر ولكن هناك معنيني هما:-

• �لفقري هو �ملك�صور �لقفار و�ملفقور وهو �لذي نزعت فقرة من ظهره فاأنقطع �صلبه ويقال فقرته �لفاقرة �أي 	

ك�صرت فقار ظهره. 

• و�لفقر �لناجت من فقار �لظهر هو �ملعني �ل�صائع عند �لعرب ويق�صد به �لفاقة �لناجتة عن عجز طبيعي �أو 	

�صيخوخة �أو مر�ص مزمن وكلها �أ�صباب متنع �لإن�صان من �لتقلب يف �لأر�ص لتح�صيل �ملعا�ص . 
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ب- م�شطلح الفقر:

�لفقر معناه �لعجز عن �إ�صباع �حلاجات �لأولية لالإن�صان من طعام و�صر�ب وم�صكن و�لك�صاء.و�ختلف �لباحثون �أي�صا 

يف حتديد مفهوم �لفقر، فالبع�ص يرى �أن �لفقر يعني هو �لعجز عن �إ�صباع �خلدمات �لأ�صا�صية ور�أى �أخر يرى �أن 

�لفقر يعني عدم �متالك �أي �صئ مبعنى �أن �مللكية هي �مل�صدر �لوحيد للدخل، فمن ل ميتلك �صيئا ل يتو�فر له دخل 

يعي�ص عليه و�أي ثالث ي�صتند �إىل معيار �لدخل، فلو �نخف�ص �إىل م�صتوى معني يف �ل�صنة يعني وجود فقر. ور�أى ر�بع 

يرف�ص �لآر�ء �ل�صابقة ويوؤكد على �أن �لفقر م�صاألة ن�صبية فهو �أح�صا�ص �لفرد باأنه يعي�ص عند م�صتوى يقل عما يعي�ص 

عنده �أفر�د �آخرون )عبد �لعظيم، 1995، �ص13-10(.

وقد بد�أ مفهوم �لفقر تقليديًّا حيث كان ي�صري �إىل �نعد�م قوت �ليوم �أو �حل�صول �إليه ب�صعوبة ولكن مع بروز علم 

�لتنمية و�أدبياتها �أ�صبح ي�صري مفهوم �لفقر �إىل عدم حتقيق م�صتوي معني من �ملعي�صة ومن ثم �أ�صبح ي�صتهدف كفاءة 

وهذ�  فقرً�  نق�صها  تعترب  �لتي  �لأ�صياء  تلك  وهي  للفقر،  ا  ماديًّ بعًد�  هناك  �أن  �لباحثون  ويرى  و�لرفاهية.  �حلياة 

�لنق�ص �أو �حلرمان �أو �لفقد�ن له طابعان �إما وجودي غري مادي �أو وجودي مادي.ي�صمل �لفقر �لوجودي غري  �ملادي  

عنا�صر مثل: �لإخفاق يف �لعمل �أو �نعد�م �لثقة يف �لنف�ص �أو نق�ص �حلب.بينما ي�صمل �لفقر �لوجودي �ملادي �لتفرقة 

حتددها  كما  للحياة  �ملطلوبة  �ل�صروريات  من  �لدين  �حلد  على  �حل�صول  وتعذر  و�جلهل  و�لتحيز  �مل�صاو�ة  وعدم 

ا �إدر�ك �ملرء حلالته فاملرء يعد فقرًي�  ثقافة �ملرء و�جلوع و�صوء �لتغذية و�لت�صرد و�صعف �ل�صحة .. �لخ، وهو �أي�صً

فقط عندما يح�ص بالنق�ص يف �إحدى تلك �ملاديات �أو كلها )�ملاأكل و�مللب�ص و�مل�صرب و�ملركب وهذه هي �ل�صروريات 

�لتي حددها �أبن حزم (، و�إن تلك �ملاديات ل تكت�صب قيمتها كبعد معريف يف �ملفهوم �إل مع �إدر�ك �لطابع �لن�صبي 

و�لذ�تي ملفهوم �لفقر، عادة  ما يدفع هذ� �لبعد، �لفقري �إىل تخطي فقره، وتغيري مو�زين �لقوي �لتي �أدت �إليه وقد 

ينزع  �إيل عقد رو�بط تبعية مع جماعات �أو �أفر�د �أو عقائد �أقوى تعطيه �إح�صا�ًصا ز�ئفًا بالأمان و�أحيانًا ي�صل وهم 

�لقوة كاجلماعات �لعقائدية �لتي تريد حربًا كونية بالأيدي و�ل�صيوف. وي�صمل �لفقر �ملادي �أي�صا كيف يري �لآخرون 

�لفقري حيث يختلف �إح�صا�ص �لفقري حلاله مع روؤية �لآخرين ويرتتب علي هذ� �لإدر�ك رد فعل �لآخر جتاه �لفقري، 

ثمة نوعان من �أنو�ع رد �لفعل جتاه �لفقري، �لتدخل �ملبا�صر �أو غري �ملبا�صر من خالل �ل�صدقة �أو �مل�صاعدة �أو �لرتبية. 

وتتاأثر تلك �لأبعاد باملكان و�لزمان و�لبيئة �لجتماعية و�لثقافية �ملتو�جدة فيها. 
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باأ�صرها فقرية على  و�أمم  �عتربت بالد  �لفقر ظاهرة مطلقة حيث  �لفقر �صار  �لتطور�ت �حلديثة ملفهوم  ومن 

�أ�صا�ص �أن دخلها �لإجمايل �أقل باملقارنة مع �لدخل �ل�صائد يف تلك �لدول �لتي ت�صيطر على �لقت�صاد �لعاملي.

وبذلك �نتقل �لفقر من ظاهرة �جتماعية يف �ملجتمع �لو�حد �إىل ظاهرة عاملية وهكذ� تو�صع �لهتمام بظاهرة 

�لفقر من �ملجال �لقت�صادي و�لجتماعي يف جمتمع من �ملجتمعات �إىل جمال �لعالقات �لدولية حيث �أمتد لي�صمل 

حقوق �لإن�صان باملفهوم �حلديث .

�أما  �خليار�ت.  هذه  وفر�ص  �لإن�صانية  �خليار�ت  من  �حلرمان  هو  �لفقر  �أن  �لإن�صانية  �لتنمية  تقرير  �أكد  وقد 

)تقرير �لأمم �ملتحدة عن �لفقر، 2000م( فقد �صنف �لفقر �إىل فقر �لدخل و�لفقر �ل�صامل، و�لفقر �لب�صري. 

ففيما يخ�ص فقر �لدخل وي�صمي كذلك �لفقر �ملطلق فهو فقد�ن �لدخل �ل�صروري لتلبية �حلاجة �لأ�صا�صية للغذ�ء 

وجرت �لعادة علي تعريفه باحلد �لأدنى من �ل�صعر�ت �حلر�رية. �أما �لفقر �ل�صامل فهو فقد�ن �لدخل �ل�صروري 

لتلبية �لحتياجات غري �لغذ�ئية مثل �للب�ص و�لطاقة و�ملاأوي بجانب �لحتياجات �لغذ�ئية. و�لفقر �لب�صري هو فهو 

فقد�ن �ملقدر�ت �لإن�صانية �لأ�صا�صية، ويتمثل يف �لأمية، و�صوء �لتغذية، و�لعمر �لق�صري، و�صحة �لأمومة �ملتدنية، 

و�لتعر�ص لأمر��ص ميكن تفاديها ،و�ملقيا�ص على ذلك عدم �لقدرة علي �حل�صول علي �ل�صلع و�خلدمات �ل�صرورية 

و�لبنيات �لأ�صا�صية  مثل �لطاقة و�لتعليم و�لتو��صل و�ملاء �ل�صالح لل�صرب وذلك للمحافظة على ��صتد�مة �لقدر�ت 

تعزيز  �أي  �لب�صرية،  �لتنمية  وحتقيق  �لفقر،  مكافحة  هو  �لتنمية  هدف  يكون  �ملفهوم  �لأ�صا�صية. بهذ�  �لب�صرية 

�لقدر�ت �لإن�صانية من خالل زيادة �ل�صتثمار يف ر�أ�ص �ملال �لب�صري، مثل �ل�صحة و�لتعليم و�لعمل �ملنتج، وهذه 

تعترب من �أهم عنا�صر �لقدرة �لإن�صانية.

ويعرف �لدكتور )حممود حممد عبد �حلي( �لفقر �ملطلق و�لن�صبي �أنه حالة �أولئك �لذين ل يقدرون على تاأمني 

حاجات م�صتوي �لكفاف )�لفقر �ملطلق �أو �لفقر �ملدقع( �صو�ء كانو� ممن يعملون �أم ل. و�لفقر �لن�صبي يعرب عنه 

�أولئك �لذين ل يكفي ما يك�صبونه من دخل ليوفر لهم م�صتوي �ملعي�صة �لالئق �جتماعيا. �أو �أولئك �لذين يعانون من 

�لإذلل ل�صبب �أو لآخر )�جلماعات غري �ملحظوظة وذ�ت �لأو�صاع �ل�صيئة ل�صبب �أو لآخر(.
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2- أنواع الفقر:
اأ- الفقر املطلق والفقر الن�شبي: 

ي�صري �لفقر �ملطلق �إىل عدم �لقدرة على �لوفاء باحلد �لأدنى �لالزم للفرد من �لحتياجات �ل�صرورية، �أما �لفقر 

�لن�صبي، فهو يحدد فقر �ل�صخ�ص بالقيا�ص �إىل غريه من �أفر�د �ملجتمع. وفيما يتعلق بالدخل، يعد �لفرد فقريً� 

فقرً� مطلقًا لو �أن دخله �أقل من قدر معني يعرف بافرت��صه خط �لفقر، يف حني يعد �ل�صخ�ص فقرًي� فقًر� ن�صبًيا، 

�أذ� كان دخله �صمن �ملجموعة �لتي تقع يف قاع �ملجتمع �أقل من 10% )�لنعيم، 1425، �ص49(.

ب- الفقر املدقع:

يقع �لفقر �ملدقع عندما ل يتمكن �لفرد )�أو �لأ�صرة( من توفري 80% من �حلد �لأدنى لحتياجاته من �ل�صعر�ت 

�حلر�رية، ح�صب معايري منظمة �لأغذية و�لزر�عة ومنظمة �ل�صحة �لعاملية، �أو عندما ينفق 80% من دخله على 

�لطعام )�ملرجع �ل�صابق،�ص 49(.

ج- الفقر املعار�س والفقر واملزمن:

ي�صري �لفقر �لعار�ص �إىل فقر موؤقت �أو لفرتة حمدودة من �لزمن �أو ملو�صم معني، �أما �لفقر �ملزمن، فهو �لفقر 

�لهيكلي �مل�صتمر لأمد طويل )�ملرجع �ل�صابق، �ص49(.

د- انت�شار الفقر:

وجود �أو �نت�صار �لفقر يعرب عنه بالن�صبة �ملئوية لعدد �ل�صكان �لذين يقعون حتت خط �لفقر، وهو ل يت�صمن �أي 

�إ�صارة عن عمق �أو �صدة �لفقر، هو بالتايل ل ي�صري �إىل �أي تدهور يف حالة من يعي�صون بالفعل يف ظروف �لفقر 

)�ملرجع �ل�صابق، �ص50(.
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هـ - عمق الفقر:

ن�صبة من هذ�  بو�صفه  �لفقر(  )�أ�صفل خط  �لفقر  �لفقر وخط  �مل�صافة بني دخل  �إىل متو�صط  �لفقر  ي�صري عمق 

�خلط، ولن متو�صط �مل�صافة يح�صب لل�صكان كلهم فقر�ء وغري فقر�ء، فاإن هذ� �ملقيا�ص )�لذي يعرف �أي�صا بفجوة 

�لفقر وهو يبني مدى �لتدهور يف ظروف حياة �لفقر�ء ويعرب عن عمق فقر �ملجتمع )�ملرجع �ل�صابق، �ص50(.

و- �شدة الفقر:

ي�صف ت�صنيف �لفقر�ء حتت خط �لفقر، �أي بني �لفقر�ء و�لأ�صد فقرً�، ويبني �لتفاوت بني خمتلف فئات �ملجتمع 

�أو يف قطاعات خمتلفة، مثل تفاوت �لفقر بني �لإناث و�لذكور.

3- قياس الفقر:
حد�ثة  وتكت�صب  و�نت�صاره،  �لفقر  حجم  قيا�ص  دقة  على  �لفقر  على  �لق�صاء  �إىل  �لهادفة  �لرب�مج  جناح  يتوقف 

�أجنع  تبني  على  �ملعنية  �جلهات  ت�صاعد  �حلديثة  �ملعلومات  تلك  �إن  حيث  ق�صوى،  �أهمية  �لفقر  حول  �لبيانات 

�ل�صيا�صات ملكافحة �لفقر، بعد حتديد �لفقر�ء وعددهم ومناطق �نت�صارهم وما م�صادر دخلهم؟ وكيف يتجاوب 

�لفقر�ء مع �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �حلكومية؟ ولن تنجح �حلكومات يف �لق�صاء على �لفقر ما مل حت�صل على 

م�صتويات  حتديد  وي�صاعد  ��صتهالكهم.  وم�صتويات  �لفقر�ء  دخل  حتديد  ينبغي  �لفقر  وملعرفة  �ملعلومات.  هذه 

�ل�صتهالك على حتديد مقد�ر �لفقر. وهناك عدة مفاهيم لقيا�ص �لفقر تدور جميعها حول ت�صاوؤلني �أ�صا�صيني، 

هما عند �أي حد يعد �لفرد فقريً�، و�لثاين كيف ميكن و�صع مقيا�ص كامل للفقر يت�صمن �ملفاهيم �ملختلفة ملجتمع 

و�حد. )جليد�ن ،1434هـ(.
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لقد قامت �لتعريفات �لتقليدية لقيا�ص �لفقر يف مفهومي »خط �لفقر« و�لذي يقت�صر على �لدخل و�لإنفاق دون �لنظر 

�إىل مفهوم » �لقدرة �لإن�صانية » �لتي يق�صد بها �لنظرة �إىل حياة �ل�صخ�ص على �أنها خليط من �لأفعال و�حلالت 

و�لن�صاطات �لتي تتفاوت من �حتياجات �أولية كجودة �لغذ�ء �إىل �حتياجات �أخرى مركبة كاحرت�م �لذ�ت و�مل�صاهمة 

يف �حلياة �ملدنية. وهذه �ملقدرة كما تر�ها »�أمارتيا�صن« م�صوؤولية عنها �لتنمية �لب�صرية، فهي تتكون من فر�ص �حلياة 

�لتي ميكن �نتهازها و�لختيار بينها بحرية، لذ� فهذ� �ملنظور ل يف�صر �لفقر باأنه قلة �لدخل فان �لفقر ل يعني قلة 

�لدخل يف حد ذ�ته، �أمنا عدم وفاء �لدخل بالن�صاطات �لتي تتولد عنها �لقدرة �لإن�صانية �ملنا�صبة لل�صخ�ص ) برنامج 

�لأمم �ملتحدة �لإمنائي، 1997، �ص13 (. �أي �أن »�أمارتيا�صن« ت�صري �إىل �أن �لفقري عالة على �ملجتمع ولن يزول دون 

يعترب  �لنظر عن مكانته،  بغ�ص  �ملعول،  �ل�صخ�ص  فاأن  وبالتايل  م�صاركة جمتمعية،  �إىل  �لإن�صانية  �لقدر�ت  ترجمة 

فقريً�. 

�إىل  �حلاجة  ن�صاأت  لذ�  �ملجتمعي،  �مل�صتوى  على  �أي�صا  يتفاوت  فهو  �لفردي  �مل�صتوى  على  يتفاوت  �لفقر  �أن  وكما 

�لتعرف على �لفقر حمليًا، فمثاًل يو�صح تقرير �لتنمية �لب�صرية لعام 1996 م �أن �لفقر يف م�صر ذو بعدين فقر 

�لدخل وفقر �لقدرة وب�صبب هذ� �لختالف يف تعريف �لفقر ظهرت مفاهيم متعددة لقيا�ص �لفقر يطرحها برنامج 

�لأمم �ملتحدة �لإمنائي وهى:-
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-:»Poverty line «  اأ- خط الفقر

هو مقيا�ص يفرق بني �لفقر�ء وغري �لفقر�ء ويعرفه ) �لتابعي،1999،�ص 171 ( باأنه » �حلالة �لتي يكون فيها �لفرد 

عاجزً� عن توفري �لغذ�ء و�مللب�ص و�ملاأوى. وقد بلغت ن�صبة �ل�صكان حتت خط �لفقر يف تون�ص 14.1 % يف �لفرتة بني 

1987م �إىل 2000 م ويف �ملغرب 19% ويف م�صر 22.9 % ويف �ندوني�صيا 27.1 % ويف �لهند 35 % ويف ز�مبيا 86 % 

وهى �أعلى ن�صبة على م�صتوى �لعامل حيث يعي�ص 63.6 % على دولر و�حد يف �ليوم و 87.4 % يعي�صون على دولرين 

�لنامية  فالدول  �أخرى،  �إىل  دولة  من  �لفقر  خط  معيار  ويختلف   .  )  159-158  :  2002 �لب�صرية  �لتنمية  )تقرير 

�ليوم  11 دولر يف  �أو  4 دولر�ت  �لتقدمية  للدول  ي�صتخدم  بينما  �ليوم،  �أو دولرين يف  ي�صتخدم معيار دولر و�حد 

)تقرير �لتنمية �لب�صرية 2002 : 161-157 (.

»»Absolute poverty line  ب- خط الفقر املطلق

�أو  �لدخل  م�صتوى  وتقدير  �لأ�صا�صية،  �حلاجات  من  �أدنى  م�صتوى  حتديد  وهو  �ملعي�صة،  م�صتوى  يقي�ص  مقيا�ص  هو 

�لإنفاق �لكايف للح�صول عليه. )�ملرجع �ل�صابق، �ص53(

« Relative poverty « ج- قيا�س الفقر الن�شبي

مقيا�ص يعتمد �ملتو�صط �حل�صابي ملعدلت �لدخل و�لإنفاق على م�صتوى �لقطر ويعرف �أي�صًا بانه م�صتوى فقر �لفرد 

بالن�صبة لالآخرين �صو�ء د�خل �لأ�صرة �أو د�خل �لقطر �لو�حد )�ملرجع �ل�صابق، �ص 175(.
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:»Poverty gap « د- مقيا�س فجوة الفقر

وهو حجم �ملبلغ �لذي يتعني على �ل�صخ�ص �لفقري �أن ينفقه لكي ي�صل �إىل خط �لفقر، وعادة يرتجم على �مل�صتوى 

�لكلي كن�صبة من �لناجت �لوطني �لإجمايل. )�ملرجع �ل�صابق، �ص178( .

  « »Poverty severity هـ - مقيا�س �شدة الفقر

ويطلق عليه عمق �لفقر وهو موؤ�صر ي�صف توزيع �لرفاه حتت خط �لفقر، �أي ميكن �لتفرقة بني �لفقر�ء و�لأ�صد 

فقرً� )�ملرجع �ل�صابق، �ص178(.

»Poverty Profile«  و- مقيا�س خريطة الفقر

وهو موؤ�صر لتحديد موقع �لفقر جغر�فًيا، وت�صتمد بيانات قيا�ص غالبًا من م�صوحات �لأ�صرة �ملعي�صية، حيث تعد 

�إلقاء �ل�صوء على توزيع �لفقر د�خل جمتمع ما )برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي،  �مل�صدر �لوحيد �لقادر على 

1997، �ص14-15( . 

»poverty severity Index « ز - موؤ�شرات ق�شوة الفقر

وهو موؤ�صر ي�صتخدم لتمييز بني �لفقر�ء �أنف�صهم لتحديد من منهم يعاين من فقر مطلق �أو فقر ن�صبي من ناحية، 

ومن ناحية �أخرى مييز بينهم وبني غري �لفقر�ء )عبد �ملعطى، 2002، �ص4 (.
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»Human Poverty Index « ح- موؤ�شرات الفقر الب�شري

�لأول، وهو طويل  رئي�صة:  �أبعاد  �لنامية �حلرمان من خالل ثالثة  بالدول  �ملوؤ�صر �خلا�ص  يقي�ص  موؤ�صر مركب 

�حلياة و�ل�صحة، وقيا�ص من خالل �حتمال �لوفاة من قبل �صن �لأربعني، و�لبعد �لثاين، وهو �ملعرفة مبا يف ذلك 

�لثالث، وهو م�صتوى �ملعي�صة، وهو �نعد�م �لقدرة على  �لكبار و�لنعز�ل من عامل �لت�صال، و�لبعد  �أمية  معدل 

ون�صبة  ملوثة  مياه  على  يح�صلون  �لذين  �ل�صكان  معدل  ويقا�ص من خالل  �لقت�صادية،  �لفر�ص  من  �ل�صتفادة 

�لأطفال �قل من خم�ص �صنو�ت �أوز�نهم دون �ملعدل �لطبيعي. وبلغ ن�صب �لفقر �لب�صري لتقرير »2000 م« يف بع�ص 

�لدول �لعربية كالأتي: يف  41.8% ويف م�صر 31.2% ويف �ل�صعودية %16.9.

�لأبعاد،  هذه  موؤ�صر�ت  درجة  �ختالف يف  مع  �ملوؤ�صر�ت  هذه  بنف�ص  يقا�ص  �ل�صناعية  بالدول  �خلا�ص  و�ملوؤ�صر 

12 �صهرً�، وتبلغ  �إليها بعد ر�بع هو �لنعز�ل �لجتماعي و�لذي يقا�ص من خالل معدلت �لبطالة ملدة  وي�صاف 

ن�صبة هذ� �ملوؤ�صر يف �لوليات �ملتحدة )15.8 %( ويف �ليابان )11.2%( ويف �ل�صويد )6.7%( )تقرير �لفقري 

�لب�صري، 2002 م(. 

فالبيانات  متامًا،  �لو�قع  تعك�ص  ل  �لعربية  �ملجتمعات  يف  �لفقر  موؤ�صر�ت  �أن  م(  )عبد�ملعطي،2002  ويرى   

و�ملعطيات �ملتاحة حول �لفقر و�لفقر�ء تعاين من نق�ص وعدم �لدقة على م�صتوى منهجية جمع �لبيانات و�لنتائج 

�ملرتتبة عليها، وما هو متاح من م�صوح عامة ل يفيد يف فهم كثري من �أبعاد �لفقر.
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المبحث الثاني
تفسير ظاهرة الفقر

1- التوجهات العامة لتفسير ظاهرة الفقر:
جاءت جميع �جتهاد�ت �لباحثني لتف�صري ظاهرة �لفقر �صمن توجهني �أ�صا�صيني: 

التوجه الأول - املنظور الهيكلي والبنيوي: يعتقد �أ�صحاب هذ� �ملنظور �أن �لقوى �لهيكلية و�لعو�مل �لبنيوية 

يف �ملجتمع هي �لتي تنتج �لفقر، ويتعذر على �لأفر�د جتاوزها، �أو �لتغلب عليها، فالقوى �لهيكلية يف بنية �ملجتمع 

�ملو�رد،  �أ�صلوب توزيع  �لتي ت�صكل  �إىل ذلك، هي  �لعلمي وما  �لطبقة و�جلن�ص و�لعرق و�ملنزلة �ملهنية و�لتح�صيل 

وبالتايل فاإن هبوط �لهمة وغياب �حلو�فز و�نعد�م �لطموح بني �لفقر�ء لي�ص �صببًا يف �صيوع ثقافة �لتبعية بل هو 

حم�صلة ونتيجة للقيود �ملفرو�صة على �أو�صاعهم، وبالتايل فاإن تخفيف �لفقر يعتمد على و�صع �ل�صيا�صات �لهادفة 

�إىل توزيع �لدخل و�ملو�رد ب�صورة �أكرث �إن�صافًا يف �ملجتمع )غدنز،2005(.

التوجه الثاين - منظور ثقافة الفقر: �أما �لتوجه �لآخر فريى �أن �لفقر�ء هم �مل�صئولون عن فقرهم بالدرجة 

�لأوىل، وهناك تاريخ طويل للمو�قف �لتي تعترب �لفقر�ء م�صئولني عما هم فيه من ��صت�صعاف. وقد �صاع يف �لقرن 

من  �أكرث  �أو  و�حدة  �إىل  تعود  �لفقر  �أ�صول  �أن  يعتقدون  لإن�صائها  �لد�عون  كان  �لتي  للفقر�ء«  »دور  ع�صر  �لتا�صع 

�إما  �لعجز،  يعاين  �لذي  �ل�صخ�ص  فالفقري يف هذه �حلالة هو  نف�صه،  �لفرد  �خل�صال و�خل�صائ�ص يف �صخ�صية 

ب�صبب �لفتقار �إىل �ملهار�ت، �أو ل�صعف ج�صماين �أو �أخالقي فيه، �أو لهبوط همته �أو لتدين قدر�ته، مما ل ي�صاعده 

على حتقيق �لنجاح يف �ملجتمع، وبالتايل فاإن �لو�صع �لجتماعي للفرد هو مر�آة ملا يتمتع به من مو�هب وكفاء�ت، 

وملا يقوم به من جهد، و�صرى �آنذ�ك �عتقاد �أنه ل يحقق �لنجاح �إل من ي�صتحقه، و�أن �لف�صل هو ن�صيب �لعاجزين 

)�صر�ز، 1432، �ص13 (.
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�نتع�ص هذ� �لر�أي منذ �أو�ئل �ل�صبعينات وطيلة حقبة �لثمانينات من �لقرن �ملا�صي، عندما بد�أ �لتاأكيد �ل�صيا�صي 

على روح �ملبادرة وعلى حتميل �لأفر�د �مل�صئولية عن �أو�صاعهم.  ويعترب« يل ز�ينو�تر« من �أو�ئل �لنرثوبولوجني 

�لجتماعية هي  �لطبقات  �أن  يرى  �إذ  �لطبقي،  �ملنظور  �لفقر من خالل  ثقافة  بد�ر�صة مفهوم  �هتمو�  �لذين 

�لتي حتدد وتنمط �ل�صلوك �لذي يتعلمه �لإن�صان يف �لبيئة �لجتماعية �لتي يعي�ص فيها، �إذ يتعلم منها �لطفل 

�لثقافة،  بعد. ومييز )ز�ينو�تر( بني مفهوم  ت�صكل حياته فيما  �لتي  و�لقيم �لجتماعية و�لجتاهات  �لعاد�ت 

و�لثقافة �لفرعية، حيث تعترب �لثقافة عنده هي طريقة �حلياة، و�رًثا �جتماعًيا ينتقل من جيل �إىل جيل �آخر عن 

طريق �لتعلم و�مل�صاركة، بينما يعترب �لثقافة �لفرعية منطًا من �أمناط �ملعي�صة لفئة معينة يختلف عن �لثقافة 

�لكلية، ويف هذ� �ملو�صع تكون �لفئة هي �لطبقة �لدنيا. وت�صرتك �لثقافة �لفرعية مع �لثقافة �لكلية للمجتمع يف 

عنا�صر، وتتميز عنها بعنا�صر �أخرى، وت�صتمد �لثقافة �لفرعية للطبقة �لدنيا خ�صائ�صها من �حلرمان �لذي 

�أن عجزهم �ملادي حائل بينهم وبني تقبل �لنظم  �أفر�د تلك �لطبقة  �إح�صا�ًصا لدى  �لفقر�ء، مما يخلق  يلزم 

�لتي ي�صيغها �ملجتمع، ويقرتح »ز�ينو�تر« و�صع برنامج لل�صيا�صات �لجتماعية توفر �لفر�ص لبد�ئل �أخرى يف 

�لن�صق �لقت�صادي و�لجتماعي حتى ل يوؤدي �حلرمان �إىل �إنتاج منط ثقايف مييز هذه �لطبقة)�ملرجع �ل�صابق، 

�ص14(. 

�لدنيا  �لطبقة  لأع�صاء  �لثقايف  �لتكيف  لعملية  حتليالتهم  يف  فيختلفون  للتغيري  �لثقايف  �ملنظور  �أ�صحاب  �أما 

مع »يل ز�ينو�تر«، حيث ينظر هوؤلء �إىل �لثقافة على �أنها عملية تكيف يحدثها �لإن�صان يف �ملوقف �لجتماعي 

و�ليكولوجي �لذي يعي�ص فيه، و�أي جمهود يبذل لتغيري ثقافة �لطبقة �لدنيا ل يتحقق �لغر�ص منه ما مل يحدث 

تغيري د�خل �ملوقف �لذي يعي�صون فيه، �أي �إحد�ث تغيري يف ثقافة �لطبقة �لو�صطى، فثقافة هذه �لطبقة، جزء 

من �ملوقف �لجتماعي و�لأيكلوجي �لذي توجد فيه �لطبقة �لدنيا، �أي �أن �لفقر�ء يقاومون �لتغيري يف ثقافتهم 

ولقد  �أخرى.  جهة  من  �أي�صًا   �إليهم  �ملجتمع  ونظرة  �جتاهات  وب�صبب  جهة  من  يعتنقونها  �لتي  �لقيم  ب�صبب 

�لنظرة  هذه  �إن  يف  مكمنه  وميلر،  لوي�ص  هيالن  مثل  �لجتماع  علماء  بع�ص  من  حتفظًا  �لنظرة  هذه  و�جهت 

تفرت�ص �أن �لفقر�ء ي�صتجيبون بطريقة و�حدة وبنف�ص �ل�صرعة للمثري�ت �لعامة �لتي تتو�فر د�خل �ملجال، وهذ� 

غري �صحيح )�لأحمدي، 2013، �ص210(.



6161

ويف جانب �آخر فاإن عدم �لتمييز بني �ملعايري و�ل�صلوك �لو�قعي لالأ�صر �لفقرية، �أدى �إىل �عتقاد بع�ص �لباحثني �أن 

�ملعايري �ل�صلوكية عند �لأ�صر �لفقرية ت�صبه �ملعايري �ل�صلوكية �لتي توجد عند �لطبقة �ملتو�صطة، و�حلقيقة �أن �ملعايري 

�ل�صلوكية عند �لفقر�ء ما هو �إل �صكل من �أ�صكال �لتكيف �ملوؤقتة بالن�صبة لظروف وطبيعة �ملوقف �لذي يعي�صون فيه، 

و�ن �ملو�قف �خلارجية هي ما يعك�ص �ملعايري �ل�صلوكية لهذه �لطبقة �لتي تختلف عن �ملعايري �ل�صلوكية لبقية �ملجتمع، 

وعندما يعرب �لفقر�ء عن قيم �لطبقة �ملتو�صطة �أثناء �حلديث، فاإنهم يفعلون ذلك ملجرد �أنهم ي�صادقون على �ملثل 

�لر�صمية، �أما طموحهم فهو ل يتنا�صب مع ثقافتهم .

�لفرعية  �لثقافة  �لأول ملفهوم  �لفرعية، فال�صتخد�م  للثقافة  ��صتخد�مني  �ما )�ميلتونيوجن�صتاون( فقد ميز بني 

ي�صري �إىل �لأن�صاق �ملعيارية للجماعات �لتي تختلف عن �ملجتمع �لأكرب، ويرى �أن هذ� �ل�صتخد�م هو �ل�صائع ملفهوم 

�لثقافة �لفرعية، بينما يوؤكد �ل�صتخد�م �لثاين على �ل�صر�ع بني �جلماعة و�ملجتمع �لأكرب، وذلك يف �صوء مفهوم 

»�لثقافة �مل�صادة« )�ملرجع �ل�صابق، �ص211(.

عندما  ولذلك  �لفرعية،  �لثقافة  ملفهوم  ��صتخد�مهم  عند  �لتمييز  هذ�  يدركون  ل  �لباحثني  �أن  »ياجنز«  ويعتقد 

يدر�صون مناذج �لعالقات �لجتماعية �لتي يف �صو�حي �ملجتمع �أو يف �ملناطق �حل�صرية �ملتخلفة، يو�جهون �صعوبة 

يف فهم هذه �لنماذج يف �صوء �ملفهوم �لأول للثقافة �لفرعية، مما يجعل �لإطار �لنظري لدر��صة هذه �لنماذج غري 

مرت�بط منطقيًا. وهذ� هو ما فعله »لوي�ص �و�صكار« عند در��صته لثقافة �لفقر، فقد عاجلها على �أ�صا�ص �أنها �أن�صاق 

معيارية تتميز بها بع�ص �جلماعات �لتي تختلف عن �ملجتمع �لأكرب )�ملرجع �ل�صابق، 213(.

ويعد )لوي�ص �و�صكار( �أول من ��صتخدم مفهوم »ثقافة �لفقر وتو�صع فيها من خالل در��صته �مليد�نية على جمموعتني 

من �لأ�صر منخف�صة �لدخل، تكونت �ملجموعة �لأوىل من  100 �أ�صرة  تعي�ص يف �صان خو�ن يف بورتوريكو، بها 605 

ن�صمة مبا يعادل 6-7 فرد و50 �أ�صرة يف نيويورك ت�صم 198 فرد مبعدل �قل من 4 �أفر�د لكل �أ�صرة، جميعهم كانو� 

من مهاجري �جليل �لأول �لذين تربو� مع عينة �صان خو�ن �أو عا�صو� معهم يف نف�ص �ملناطق يف ظل ظروف مت�صابهة، 

وبع�صهم مرتبط بعالقات �أخوة مع �أ�صر عينة �صان خو�ن، وحو�يل خم�صهم كان من �أطفال هذه �لأ�صر، حيث �أعتمد 

»�أو�صكار« �ملالحظة يف �لك�صف عن �صلوك هذه �لأ�صر من خالل �لعي�ص بينهم قر�بة عام.
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و�لتعليمية  و�ملهنية  �لأ�صرية  و�حلياة  بالزو�ج  خا�صة  للفقر  خ�صائ�ص  هناك  �أن  �لدر��صة  نتائج  ك�صفت  وقد   

و��صتخد�م  �لزوجة،  �أخرى مثل �صرب  بورتوريكو، وهناك خ�صائ�ص  و�أ�صر  نيويورك  �أ�صر  بالت�صاوي يف  موجودة 

�لعقاب �لبدين يف تدريب �لأطفال، وهجر�ن �لأ�صر و�إهمالها، وعدم �للتز�م بقانون �إلز�مية �لتعليم �إل �أن هذه 

�خل�صائ�ص كانت خا�صعة للقو�نني �لأكرث �صر�مة يف نيويورك، وكان لهذه �لقو�نني �أثر ر�دع، ورغم �أن �أ�صر عينة 

نيويورك قد ح�صنو� من م�صتوى معي�صتهم، و�صغلو� وظائف �أعلى مكانة و�لتحقو� مبزيد من �ملوؤ�ص�صات �لتطوعية، 

وكانو� �أكرث ظهور�  يف و�صائل �لأعالم �إل �أن �إح�صا�صهم بالتهمي�ص من قبل �ملجتمع كان �أقوى منه يف بورتوريكو، 

و�لعائد �إىل �أن �ملجتمع يف نيويورك كان �لغالبية فيها من �لطبقة �لو�صطى، مما ولد �صعورً� لدى �ملهاجرين باأنهم 

�لفقر�ء يتقا�صمون يف كافة �ملجتمعات ثقافة متميزة عن  �أن  �لثانية، هذه نظرية مفادها  مو�طنون من �لدرجة 

�جتاه �ل�صعور �ل�صائد بحيث �إن قيمهم و�صلوكهم ووجهات نظرهم يف �ملجتمع تختلف عن غري �لفقر�ء ول تتميز هذه 

�لثقافة باحلرمان �ملادي فقط ولكن �أي�صا باجلرمية و�إدمان �لكحول وفقد�ن �لأمل يف �لقدرة على �لتحرك ويرى 

»�و�صكار« �أن �لق�صاء على �لفقر �ملادي ل يكفي وحده للق�صاء على ثقافة �لفقر، فالفقر �مل�صتمر يولد جمموعة من 

�ملو�قف و�ملعتقد�ت و�لقيم و�ملمار�صات �لتي متيل لتكري�ص نف�صها عرب �لزمن، يف ثقافة خا�صة تقاوم �لتغيري حتى 

و�ن تغريت �لظروف �لقت�صادية، �لتي هي يف �لأ�صل مثرية �لتغري ويذهب يف  هذ� �لتوجه �إىل عقد مقارنة يف �صنع 

�لقر�ر بني �أفر� د �لطبقة �ملتو�صطة وطبقة �لفقر�ء �لذين يتعر�صون لنف�ص �لظروف �لقت�صادي يف �إجابة على 

�صوؤ�ل مفاده: ملاذ� يختلف �لنا�ص يف قدرتهم على �لهروب من �لفقر بح�صب طبقاتهم؟ ليوؤكد �أ�صحاب هذ� �لتوجه 

�أن �جلوهر يكمن يف �أن �لنا�ص بح�صب �نتماء�تهم �لطبقية يختلفون يف ��صرت�تيجيات �ملو�جهة يف توظيف �لرو�بط 

�لأ�صرية، وتبادل �ملنافع، وطلب �مل�صاعدة من �لدولة، وغريها من �ل�صرت�تيجيات �لتي ل يز�ل �لفقر�ء �أقل حما�صًا 

لال�صتعانة بها، وين�صحب هذ� �لتفاوت على كيفية �تخاذ �لقر�ر�ت، فقيم �لطبقة �لدنيا هي يف �لعموم �لتي تثني 

�لنا�ص عن �تخاذ �لقر�ر �ملنا�صب يف مو�جهة �لظروف �لقت�صادية )�ملرجع �ل�صابق، �ص16(.
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وثقافة �لفقر عند« �أو�صكار« هي تكيف ورد فعل �لفقر�ء على مكانتهم �لهام�صية يف جمتمع طبقي ر�أ�صمايل، وهي 

متثل جهد� للكفاح و�لتغلب على �مل�صكالت مع �صعور بفقد�ن �لأمل و�لياأ�ص �لذي يتطور مع �إدر�ك عدم �حتمال 

�لنجاح بقيم و�أهد�ف �ملجتمع �لأكرب. ويتم تخليد هذه �لثقافة جيال بعد جيل بعد �أن يت�صرب �لأطفال خا�صة يف 

عمر �ل�صاد�صة و�ل�صابعة قيم ً� و�صلوكيات �أ�صا�صية لثقافتهم. وتتطور ثقافة �لفقر بتو�تر كبري عندما ينهار �لنظام 

�لجتماعي و�لقت�صادي �لطبقي، �أو عندما ي�صتبدل كما هو �حلال يف �لنتقال من �لإقطاعية �إىل �لر�أ�صمالية، �أو 

خالل فرت�ت �لنتقال �لتكنولوجي �ل�صريع.

خا�صتهم  وكاأنها  بع�صها،  يعلنون  بل  عنها  يتحدثون  وهم  �لفقر،  وثقافة  قيم  يدركون  �لو�صطى  �لطبقة  و�أنا�ص 

ولكنهم يف �لإجمال ل يعي�صون وفقها ، وهكذ� فاإنه من �ملهم �لتمييز بني ما يقولونه وما يفعلونه. على �صبيل �ملثال 

يقول �لكثريون منهم �أن �ل�صيغة �ملثالية للزو�ج هي �لزو�ج بالقانون لكن قلة منهم من يتزوج، فالرتباطات �حلرة 

و�لعالقات �لتي تتم بالر�صا �ملتبادل تكون مقبولة دون ت�صجيل ر�صمي. ويذكر لوي�ص �أن ثقافة �لفقر ميكن �أن تاأتي 

�ملجتمعات  يف  وتزدهر  تنمو  فاإنها  ذلك،  ومع  �لتاريخية.  �ل�صياقات  من  متنوعة  جمموعة  يف  �لوجود  حيز  �إىل 

مع جمموعة من �ل�صروط �أو جزء منها يف �قت�صاد مايل منهك و�إنتاج من �أجل �لربح فقط، ومعدل عايل من 

�لبطالة و��صتخد�م قليل للعمال غري �ملهرة، وم�صتوى منخف�ص من �لأجور، و�لف�صل يف توفري منظمات �جتماعية 

�صيا�صية و�قت�صادية على �مل�صتويني �لتطوعي و�حلكومي، وتر�كم  �لرثوة عند فئة حمددة .�لفقر �أكرث ما توجد 

يف �ملناطق �ملتخلفة، �لتي تتميز بارتفاع معدل درجة �لتز�حم يف �مل�صكن وعدم تو�فر �خللوة �لجتماعية، و�صيوع 

�إىل م�صتوى  �لتنظيم ي�صل  �أدنى من  �لفقر بحد  لثقافة  �لر�عية  �ملبا�صرة، وتت�صف �ملناطق �ملتخلفة  �لعالقات 

�لأ�صرة �لنووية، بالإ�صافة �إىل وجود جماعات موؤقتة غري ر�صمية، ويعترب وجود مثل هذه �جلماعات موؤ�صًر� على 

وجود م�صتوى �أدين من �لتنظيم، مما يعطي لثقافة �لفقر �صفتها �لهام�صية يف �ملجتمع �لأكرب �لذي يتميز بدرجة 

�ملجتمعات  �لإثنوغر�فية على  و��صتناًد� على ما ك�صفت عنه در��صته  و�لتنظيم   و�لتخ�ص�ص  �لتعقيد  كبرية من 

�ملحلية �ملك�صيكية �ل�صغرية فان هناك ما يقرب من 70 �صمة م�صرتكة د�خل هذه �ملجتمعات ترتبط باأربعة هي: 

�ملوقف، و�لقيم، و�لأفر�د، وطبيعة �لعائلة: �لعنف �ملتكرر، وعدم �ل�صعور بالزمن، و�إهمال �لتخطيط للم�صتقبل، 

و�لإح�صا�ص بال�صك و�لريبة، و�لإكثار من �صرب �خلمور، ون�صوب �ملدخر�ت �ملادية،
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 وكرثة �لعتماد على رهن �ملمتلكات، و��صتخد�م �لأثاث و�ملالب�ص �مل�صتعملة، وتقبل �لهبات، و�صيوع منط �صر�ء كميات 

�صغرية من �لطعام، و�صيوع �لرتباطات غري �ل�صرعية، و�لعتماد على �لن�صاء يف �إعالة �لأ�صرة، و�صعف �لتقدير للعو�ئد 

هناك  �أن  كما  متابعتها،  �أو  �ملدر�صة  �أن�صطة  يف  �مل�صاركة  و�صعف  �أبنائهم،  بتعليم  �لآباء  م�صاركة  و�صعف  �لتعليمية، 

بع�ص �لعو�مل �لرئي�صة �لتي تف�صل بني �لنا�ص يف عمق ثقافة �لفقر، فاإ�صافة �إىل درجة �مل�صاركة �لجتماعية، ي�صكل 

م�صتوى �لدخل، �لتعليم، و�ل�صن، ودرجة �لتخطيط يف �لو�صول لالأهد�ف، و�حلالة �لزوجية و�لدينية و�لنتماء �لعرقي، 

ومناطق �لإقامة، عو�مل تزيد �أو تخف�ص درجة تاأثري تلك �لثقافة )�ملرجع �ل�صابق، �ص22(.

�أما على �ل�صعيد �لرتبوي في�صري كوملان يف تقرير من�صور عام 1966 �إىل �أن طالب �لدخل �ملنخف�ص و�أن حملو� مو�قف 

منا�صبة جًد� عن �لتعليم كاإحدى �ملوؤ�ص�صات �لتي ميكن �أن تخرجهم من د�ئرة �لفقر و�ل�صتبعاد و�لتهمي�ص، و�عتباره 

�أحد �أجدى �لدروب �حلا�صمة يف �حلركة �ل�صاعدة يف حت�صني �لظروف �ملعي�صية على �مل�صتوى �ل�صخ�صي �إل �أن �أد�ءهم 

يغلب عليه �صوء �لإجناز �لأكادميي، و�رتفاع معدلت ترك �ملدر�صة، و�لدخول يف كثري من �مل�صكالت �ل�صلوكية �لتي متثل 

م�صدر تهديد �أمام حتقيق �أي جناح تعليمي )�ملرجع �ل�صابق، �ص223(.

ذوي  من  �صكان  وجود  من  �ملا�صي  �لقرن  من  �لأخرية  �لعقود  يف  �صاع  ما  �لفقر  ثقافة  على  �لق�صاء  �آليات  و�صمن 

�لدخل �ملرتفع يف م�صاكن ذوي �لدخل �ملختلط، �لذي يدفع �لأ�صر �لأخرى لتبني �صلوكيات مقبولة وبناءة من �لناحية 

�لجتماعية، منها �ل�صعي لإيجاد عمل منتظم و�حرت�م �مللكيات �لعامة و�للتز�م بالأعر�ف �لجتماعية �لأخرى، وبهذه 

�لطريقة فاإن تطوير م�صاكن �لدخل �ملختلط هو ��صتجابة �صيا�صية ملفهوم ثقافة �لفقر- �لذي خ�صع لنقا�ص �صاخن – 

وهذ� �ملفهوم هو �لنظرية �لقائلة �إن �أحد �لعو�مل �لأ�صا�صية لوجود �لفقر هو �لعاد�ت غري �لجتماعية �لهد�مة �لتي 

تعود عليها �لكثري من �لأ�صر ذ�ت �لدخل �ملنخف�ص، و�لتي تعد عقبة �أمام رفاهيتهم و�نتقالهم �إىل �لطبقات �لعليا.  �إل 

�أن هناك تخوف من منذجة �لأدو�ر من قبل جمموعة �أو فئة دخل لأخرى، لأنه يفهم على �أنه من �لإهانة و�لو�صاية، 

وب�صفة عامة فاإن هناك دلئل متز�يد على �أن وجود جري�ن من �لطبقة �ملتو�صطة، ووجود جري�ن �أثرياء يفيد �لأطفال 

و�ملر�هقني �ملنحدرين من �أ�صر ذ�ت دخل منخف�ص يف جمالت �ملخرجات �لتعليمية، و�ل�صحة، رغم �أن �لآثار �ملبا�صرة 

على  �لأثرياء  �لبالغني  �أثر  �لبحثية  �لنتائج  �أقوى  وثقت  وقد  �لأ�صرية  باأثر �خل�صائ�ص  مقارنة  ن�صبيًا  قليلة  تكون  قد 

�أطفال ومر�هقي �لأ�صر ذ�ت �لدخل �ملحدود، بدًل من �أثر �لبالغني على �لبالغني مما حد� ببع�ص �لباحثني �إىل �لرتكيز 
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على �لتاأثري �لفرت��صي مل�صاكن تنمية ذوي �لدخل �ملختلط على �لعالقات بني �لبالغني و�لأطفال . ويف جمال �لتعليم 

وقيم  تفكري  وبني  �لفقر�ء،  و�صلوكيات  وقيم  تفكري  بني  متيز  خفية  قو�عد  هناك  �أن   )  1987 باين،  )روبي  تذهب 

�لغريبة على  و�لغنية  �ملتو�صطة  �لطبقة  �ملد�ر�ص هم من  و�لغنية، ولأن معظم موظفي  �ملتو�صطة  �لطبقة  و�صلوكيات 

�لأطفال �لفقر�ء، فاإنه لكي يوؤدي هوؤلء و�جبهم جتاه �أبناء �لفقر�ء، يجب �أوًل �أن يفهم �ملدر�صون وزمالوؤهم �لعاملون 

للعمل  يحتاجونها  �لتي  �ملتو�صطة  �لطبقة  ثقافة  تعليمهم  ثم  ينحدر منها طالبهم،  �لتي  �لطبقة  ثقافة  �ملد�ر�ص  يف 

ب�صكل �أكرث جناحا يف حت�صيلهم �ملدر�صي يف جانب، و�لتعاطي مع �ملجتمع يف جانب �آخر. وطبقًا لـر�أي )باين( فاإن 

ا �متالك �لأفر�د ملو�رد �أخرى، مثل �ل�صتقر�ر �لعاطفي،  �لفقر ل يعني فقد�ن �ملو�رد �ملادية فقط، و�إمنا يعني �أي�صً

و�ملهار�ت �لعقلية، و�لإر�صاد �لروحي، و�ل�صحة �لبدنية، ونظم �لدعم، و�لقدوة �حل�صنة، وهذه �ملو�رد �ملتنوعة بح�صب 

تعبري )باين( مهمة جدً�، فاملو�رد �ملالية رغم �أهميتها �لق�صوى فاإنها ل تف�صر �لفو�رق يف �لنجاح �لتي يتخل�ص بها 

�لأفر�د من �لفقر، كما �أنها ل تف�صر �صبب بقاء �لكثري من �لنا�ص يف �لفقر.

�إن �لقدرة على �لتخل�ص من �لفقر تكون �أكرث �عتمادً� على �ملو�رد �لأخرى �لتي من بينها �ملو�رد �ملالية، لكن �ملخِلّ�ص 

�ختيار  على  �لقدرة  هو:  باين  عند  �لعاطفي  و�ملورد  �لأهمية  �لبالغ  �لعاطفي  �ملورد  وجود  هو  �لفقر  من  �حلقيقي 

�ل�صتجابات �لعاطفية و�لتحكم فيها، خا�صة �ل�صتجابة للمو�قف �ل�صلبية دون �لدخول يف �صلوكيات مدمرة للذ�ت، 

وهذ� مورد د�خلي يظهر من خالل �لقتد�ء و�لقدوة، �لتي يتعلم منها �لفرد كيف يعي�ص حياته عاطفًيا. ورغم �أن 

�أن تكون قادرة على  �لتي لبد  �لقدوة،  �أن)باين( حتذر من عدم �صحة وفائدة  �إل  جميع �لأ�صخا�ص لديهم قدوة، 

توفري �لن�صيحة ب�صاأن �لبديل �ملاأمول عن �لعي�ص يف �لفقر، و�لتدري�ص ي�صمح للفرد �أن يتمثل �لقدوة، ودعم �لأطفال 

�لفقر�ء للخال�ص من �لفقر، وم�صوؤولية �ملعلمني وغريهم ممن يعملون مع �لفقر�ء هو تعليمهم �ملهار�ت �لتي ت�صمح 

للفرد بالختيار، فكثري من �لأفر�د ي�صتمرون يف �لفقر لأنهم ل يعرفون خيارً� �آخرً�، ول يوجد من يعلمهم �لقو�عد 

�أول حتليل  باأن يتعلم �ملدر�صون  �لفقر مبا فيها تزويدهم باملو�رد. وعلى هذ� فاإن باين تو�صي  �خلفية للخروج من 

�ملو�رد �لتي ميتلكها �لطالب �لفقر�ء و�أ�صرهم، قبل تقدمي �لن�صيحة بتح�صني �أو�صاعهم، ولهذ� �لغر�ص �أعدت باين 

و�أو�صاعهم �حلالية،  14 �صيناريو خمتلفًا للفقر�ء  �لرئي�صي لكتابها �لذي ي�صمل  �لتدريبات �مل�صاحب للن�ص  كتاب 

حتى ي�صرع �ملدر�صون يف تقييمها، ول تقدم باين �أي �إجابات �صحيحة حمددة على �لتمارين، ولكن �ل�صيناريوهاتتنقل 

روؤية ثابتة �إىل حد ما للمو�قف و�ل�صلوكيات �لتي من �ملفرت�ص �أن تنت�صر بني �لفقر�ء.
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لقد �صكلت �أطروحة ثقافة �لفقر جماًل خ�صبًا لدر��صات علم �لجتماع �لرتبوي للبحث يف حقيقة �لدور �لذي تلعبه تلك 

�لثقافة يف �إعاقة �لنجاح �لتعليمي للطالب �ملنحدرين من �أ�صر فقرية، ففي �لعام 1990 قام )يلك�صون( بدر��صة مقارنه 

على 1193 طالبًا وطالبة يف �ملرحلة �لثانوية من كبار �ل�صن �ملنتمني لأ�صول عرقية خمتلفة و�مل�صجلني يف �صعبة �لدر��صات 

�لجتماعية خالل )ربيع 1983م(، لر�صد مو�قفهم و�جتاهاتهم وممار�صاتهم جتاه �لتعليم يف بعدين ميثل �لبعد �لأول 

�ملو�قف �ملجردة �لتي تعك�ص �لأيديولوجية �ل�صائدة عن �لتعليم عند �أفر�د �لعينة تبًعا للطبقة �ملنتمني �إليها، فيما ميثل 

فقرية  �أو�صاط  من  �لقادمني  �لطالب  �أن  تبني  �لتعليم، حيث  نحو  بالإجناز  ترتبط  �لتي  �مللمو�صة  �ملو�قف  �لثاين  �لبعد 

�لروؤية،  �ملعار�صة، و�صعف  �لعنف وغلبة روح  و�نت�صار  للك�صل وتدين �لطموح،  للتعليم، متيل  �صحبهم ثقافة غري معززه 

وعدم �لإح�صا�ص باأهمية �لوقت، كما ك�صفت نتائج �لدر��صة عن مفارقة بني �لبعدين، فعلى عك�ص �ملو�قف �ملجردة �لتي 

�أ�صر فقرية جتاه �لتعليم و�رتفاع درجة �ليقني بان موؤ�ص�صات �لتعليم هي �إحدى  �إيجابية للطالب �ملنحدرين من  جاءت 

�ملوؤ�ص�صات �لقليلة �لتي ميكنها �نت�صالهم من �لفقر، َنَحْت �ملو�قف �مللمو�صة يف جتربة �حلياة مْنًحى �صلبيًا جتاه �لتعليم، 

فاملو�قف �ليجابية نحو �لتعليم تختفي عندما ترتبط مبو�قف ملمو�صة غري جمرده مثل �رتفاع معدلت �لغياب، و�لت�صرب، 

و�نخفا�ص �لتح�صيل، و�نخفا�ص د�فعية �لجناز.

�ملبنية على  �لنوعي من خالل �ملالحظة  �ملنهج  فيها  �عتمدت  �لفقر  بثقافة  2005م( خا�صة  باين  لـ )روبي  ويف در��صة 

جتربة زو�جها من )فر�نك( �لذي ن�صاأ يف حالة �لفقر �ملوؤقت، ولكنه عا�ص لفرتة من �لزمن مع �لذين كانو� يف فقر متو�رث 

طويل �لأجل، و�أم�صت بع�ص �لوقت مع عائلته وتعرفت على �لعديد من �لالعبني �لآخرين يف حيهم �لذين عا�صو� نف�ص 

�حلالة �لظرفية، حيث تبني لها �أن هناك �ختالفات كبرية يف �صلوكيات �لطلبة من �لطبقة �لأقل وتاأثري ثقافة �لفقر عليهم 

بح�صب �لفرتة �لتي عا�صوها يف �لفقر من جهة، وبني �صلوكياتهم يف �ملجمل وتلك �ل�صلوكيات �ملوجودة بني �أبناء �لطبقة 

�ملتو�صطة ومت تاأكيد هذه �لأفكار يف ذهن )باين(، 
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ا مناق�صاتها مع  و�أي�صً �إلينو�ص،  �لغنية يف ولية  �لأحياء  �أحد  �لبتد�ئية يف  �ملد�ر�ص  �أن ق�صت �صت �صنني مديرة لإحدى  بعد 

�ملعلمني و�لعاملني يف �للجان �لتاأديبية ومديري �ملد�ر�ص يف منطقتها، حول تف�صري�تهم ب�صان �لقلق �إز�ء �مل�صكالت �لن�صباطية 

للطالب �لذين جاءو� من �أ�صر تعي�ص حالة طويلة من �لفاقة، فالفقر من وجهة نظر )باين( لي�ص فقط نق�ص �ملو�رد �ملالية، 

ولكن �إىل �أي مدى متلك �لأ�صر مو�رد �أخرى مثل �ل�صتقر�ر �لعاطفي، و�ملهار�ت �لعقلية، و�لإر�صاد �لروحي، و�ل�صحة �جل�صدية 

و�حلركية، ونظم �لدعم، و�لقدوة، فالقو�عد �خلفية لثقافة »�أنا�ص �لفاقة« هي �لتي متيز �لفكر و�لقيم و�ل�صلوكيات بينهم وبني 

�أولئك �لذين هم من �لطبقة �ملتو�صطة �أو �لغنية. ولأن معظم �ملد�ر�ص تعمل من منظور �صمني لقيم وثقافة �لطبقة �ملتو�صطة 

�لغريبة عن �أطفال �أ�صر �لفقر، لذ� فاإن �لنجاح مع غالبية �لقادمني من �أ�صر �لفقر يعد حمدوًد�، ومعرفة جمموعة �لقو�عد 

�خلفية مهم لنجاح �ملعلمني يف تعليم �أطفال �لفاقة قو�عد �لطبقة �ملتو�صطة.

يف حني �هتمت در��صة ) ت�صاو وزميله ولومز،2000 ( باختبار فر�صية تذهب �إىل �أن �لآباء و�لأمهات مييلون �إىل �أن تكون    

تن�صئتهم لأبنائهم �أما تن�صئة ��صتبد�دية �أو مت�صاهلة، و�أن �أ�صلوبهم يف �لأبوة و�لأمومة ي�صهم يف �ل�صعوبات �لتي كثري� ما يعاين 

�أطفالهم منها، مبا يف ذلك تعليمهم، من خالل جمع ل�صتجابات 300 من �لآباء و�لأمهات من ذوي �لدخول �ملنخف�صة، على 

��صتبانه مكونة من 25 �صوؤ�ًل، متثل مقيا�ص ً�ملمار�صات تربية �لطفل �لإيجابية، حيث ك�صفت �لدر��صة �أن �لدخل �لعائلي يلعب 

دوًر� �صئياًل ن�صبًيا يف �لتاأثري على نوع �لرتبية، فزيادة 10 دولر توؤثر �إيجابيًا مبقد�ر 4% يف �لرتبية لالأطفال، ويكون �لتاأثري 

�أقل �إيجابية بـ 1.4 % عندما يكون �لو�لد�ن منف�صلني مع زيادة م�صاعفة يف �لدخل، وكل �صنة �إ�صافية من تعليم �لأم قابله 

لتوؤثر �إيجاًبا بنحو 8%، ولكل طفل �إ�صايف يحد من قابلية �لتاأثر �ليجابي بنحو 5%، وزيادة �لأثر �ليجابي للرتبية بن�صبة 10 % 

لالأمهات �للو�تي ل يعملن خارج �ملنزل، كما تبني �أن �لأ�صر �لأقل حظًا يف توفر �ملو�رد �ملالية و�لثقافية هي �لأكرث �صكوكًا فيما 

�صوف يجلبه �لنجاح �ملدر�صي من منافع �قت�صادية و�جتماعية و�إمكانية �أن تتغري �أو�صاع �حلياة �إىل �لأف�صل مع �لك�صب �لأجود 

يف �لتعليم ويف در��صة لـ )كايرتيل 2001 ( ��صتهدفت �لتعرف على �جتاهات ومو�قف �لفقر�ء يف �ملجتمعات �لرعوية يف منطقة 

كاملالحظة،  �لإجر�ء�ت  �لباحث على جمموعة من  فيها  .�أعتمد  �لتعليم  �أوغند� من  و«موروتووكوتيدو« يف  كينيا،  توركانا يف 

��صتبانه  يد�ر  كان  »لوكي�صوغيو«  قرية  كمدر�صة  �ل�صغرية  �ملد�ر�ص  ويف  و�لعاملني،  و�ملعلمني  �ملد�ر�ص  مديري  مع  و�ملقابالت 

لبع�ص �لتالميذ. 
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�آثاًر� �صلبية على  �أن �لآباء لي�ص لديهم �عتقاد باأن للتعليم �حلديث  ومن خالل تلك �لأدو�ت تو�صلت �لدر��صة �إىل 

�أن  يف�صلون  رعاة  ومنهم  حياتهم،  طريقة  تغيري  يف  �أو  �لرعوية  �ملجتمعات  يف  �أبنائهم  وممار�صات  وقيم  م�صاعر 

يعمل �أطفالهم يف �مل�صاعدة يف �إد�رة �لقطيع �أكرث من �هتمامهم بذهابهم للمدر�صة، و�ن �لأطفال �لذين يذهبون 

للمدر�صة �إمنا هم �لأطفال �لذين ل يقوون على حياة �لرعي �ل�صاقة ب�صبب بنيتهم �ل�صعيفة، ويف كثري من �لأحيان 

يخرج هوؤلء �لطالب من �ملدر�صة يف وقت مبكر لفر�ص عمل �صعيفة مثل حمل �لنفايات لدفع ر�صوم �لدر��صة وقيمة 

�إذ� كان �لطفل  �أنه من غري �ملمكن �لتنبوؤ مبا  �لكتب �لدر��صية، وهناك �صبب �آخر لهذ� �ل�صلوك فالنا�ص يعتقدون 

�صوف يحقق نتائج جيدة يف �ملدر�صة �أم ل. كما �أن تفكري �لآباء نحو �لتعليم �حلديث وتاأثريه �لثقايف يختلف متاما 

عندما يتعلق �لأمر بالفتيات، حيث يعتقد �لآباء �أن �لتعليم �ملدر�صي �صيئ �لتاأثري على �لفتيات، و�أن �ملد�ر�ص ت�صعى 

لتحويلهن �إىل منحرفات، ويف در��صة ممولة من �لبنك �لدويل قام بها )ميالنوفي�صو�لكجال، 2001 ( �عتمدت على 

1997 و1998م عن تاأثري ثقافة �لفقر على �ل�صحة و�لتعليم يف �لأ�صر �ملعدمة يف كل  بيانات فردية جمعت عامي 

من �ليمن وجيبوتي، ومن بني �أبرز ما تو�صلت �إليه نتائج �لدر��صة �أن 10 %من جمموع �لنفقات �ملنزلية يف �لبلدين 

تذهب ل�صالح �لقات و�ملهلو�صات �أي ثالثة �أ�صعاف �لنفقات �ملنزلية �ملخ�ص�صة للتعليم و�ل�صحة معًا، كما لوحظ 

�رتفاع معدلت �لأطفال �لذين يعانون من نق�ص �لغذ�ء، و�نخفا�ص معدلت �حل�صور للمدر�صة، وزيادة �ل�صاعات 

�ملخ�ص�صة لالأعمال �ملنزلية مقابل �لوقت �ملخ�ص�ص لعمل �لوجبات �ملدر�صية �ملنزلية، و�نخفا�ص تعليم �لو�لدين، 

و�لفتقار لال�صتقر�ر �لأ�صري.
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و�أجرى )جوردن، 2002( در��صة على �لبيانات �لوطنية يف �لوليات �ملتحدة من« 1947 �إىل عام 2002« للوقوف 

على �لعالقة بني عدد �لفقر�ء يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية وجمموعة من �ملتغري�ت �مل�صتقلة �صنفت يف ثالث 

جمموعات، �قت�صادية �صملت �لدخل �لقومي، معدل متو�صط دخل �ل�صكان �لبي�ص، متو�صط دخل �ل�صكان من 

�أ�صول �أفريقية، متو�صط دخل �لفرد ككل، معدل �لبطالة، و�صيا�صية تتمثل يف �مل�صاركة �ل�صيا�صية، وثقافية تتمثل: 

يف معدل �لطالق، �لفاقة �لن�صائية، �لإعانات �حلكومية لالأفر�د، �حلمل يف �صن �ملر�هقة، معدلت �جلرمية. 

وتبني من �لنتائج �أن خف�ص �لفرق بني متو�صط دخل �لفرد �لأبي�ص مع متو�صط دخل �لفرد �لأ�صود على حني 

كانت �لعو�مل �لثقافية مثل حمل �ملر�هقات وزيادة �جلرمية ذ�ت عالقة �رتباطيه موجبة مع معدل �لفقر.

)�أو�صكار( يف  بها  جاء  �فرت��صات  نظرية يف حماولة لختبار خم�صة  در��صة  �أجرى  فقد   )2008 )كوتار،  �أما 

�أطروحة �لفقر، فيما يخ�ص �لطالب ذوي �لدخل �ملنخف�ص، تو�صل من خاللها �إىل جمموعة من �ل�صتنتاجات 

جاء من بينها: �أن �أبناء �لأ�صر �لفقرية لي�ص لديهم م�صتويات د�فعية �أ�صعف �أو �أقل من م�صتويات �لد�فعية لدى 

�لأطفال  �إح�صاء�ت مركز  تفيد  بالك�صل، حيث  يو�صفون  �لفقر�ء غالبا ما  �أن  �لرغم من  �لأغنياء، على  �أبناء 

�لفقر�ء �أن 60 % على �لأقل من عينة �لد�ر�صة يعمل فيها �أحد �لو�لدين بدو�م كامل طو�ل �ل�صنة، كما �أن �لآباء 

ذوي �لدخل �ملنخف�ص �أقل عر�صة للح�صور للمدر�صة �أو �لتطوع يف �لأن�صطة �ملدر�صية، لي�ص لأنهم ل يهتمون كثريً� 

باأمور �لرتبية و�لتعليم، ولكن لأن لديهم و�صائل �أ�صعف يف دعم �لأن�صطة �ملدر�صية و�مل�صاركة بها، مقارنة مع 

�أقر�نهم �لأكرث ثر�ء. وهم �أكرث عر�صة للعمل يف وظائف متعددة، �أو للعمل �مل�صائي، وهم �أقل م�صاركة يف وظائف 

�لطبقة  من  �لثانوية  �ملد�ر�ص  بني طالب  بكثري  �أعلى  هو  �لكحول  ��صتهالك  و�أن  �لأجر،  مدفوعة  �إجازة  متنح 

�لو�صطى و�لغنية عنه بني طلبة �ملد�ر�ص �ل�صود من �لفقر�ء.



7070

2- النظريات التي تفسر الفقر:
�لفقر و�حدة من �لظو�هر �ملعقدة �لتي تنتج عن عو�مل متد�خلة تت�صمن �لعديد من �لعو�مل و�ملفاهيم ولها �لكثري 

من  �لعديد  وهناك  �لإيديولوجيات.  وباختالف  و�لجتاهات  �ملو�قف  باختالف  تف�صريها  يختلف  �لتي  �لأ�صباب  من 

�لنظريات �لتي حتاول تف�صري ظاهرة �لفقر مبفاهيم خمتلفة، وجميع هذه �لجتاهات ت�صنف �إما �أنها تدخل �صمن 

�جتاهات �ملدر�صة �ملحافظة �أو �ملدر�صة �لليرب�لية و�لختالف بني �ملحافظني و�لليرب�ليني يف م�صالة م�صببات �لفقر 

يدور حول تبادل �لتهامات بني �ملت�صبب و�ل�صحية.

اأ -نظرية امل�شوؤولية ال�شخ�شية:

تركز هذه �لنظرية على �لأ�صخا�ص باعتبارهم هم �مل�صوؤولون عن �أو�صاع �لفقر �لتي يعي�صونها، ويذهب �أ�صحاب هذ� 

�لجتاه �إىل لوم �لأ�صخا�ص �لذين يعانون من �لفقر باعتبارهم هم �لذين يخلقون �مل�صاكل لأنف�صهم و�أنه ميكنهم عن 

طريق �لعمل �جلاد و�خليار�ت �ل�صحيحة، ي�صتطيعون تاليف م�صاكلهم و�خلروج من د�ئرة �لفقر.

ويذهب بع�ص منظري هذه �ملدر�صة �إىل �أنه هناك خلاًل يف �أنو�ع �جلينات ينتج عنه قلة �لذكاء وبالتايل �لفقر. وهذ� 

�أن �لرثوة و�لرزق  �إىل  �أن �لتعاليم �لربوت�صتانية تذهب  �لعتقاد ر��صخ منذ �لقدم، حيث يوؤكد )ماك�ص فيرب( على 

هبة من �لرب ومكافاأة على �ل�صالح و�أن من �أ�صاب �لأعمى و�لأعرج و�مل�صوه من �لنا�ص هو من جر�ء �أنف�صهم، و�أنه 

بذلك ينالون جز�ء �صيئاتهم �أعمالهم و�صيئات �أعمال �أبائهم، و�ن جحيم �لفقر هو ما ي�صتحقونه يف �حلياة �لدنيا 

وينتظرهم يف �آخرة �ملزيد من عذ�ب �ليم.)�صر�ز 1432هـ ،�ص26 (.

 ب - نظرية ثقافة الفقر:

نظرية ثقافة �لفقر ت�صابه نظرية �مل�صوؤولية �ل�صخ�صية، فنظرية ثقافة �لفقر ترى �لثقافة �أ�صلوب حياة ينعك�ص على 

�لفرد من جر�ء �لتفاعل بني �لفرد و�ملحيط �لجتماعي، وتقوم هذه �لنظرية على �لعتقاد باأن �لفقر ينتج من جر�ء 

�لقيم و�ملعتقد�ت، لذلك فاإنها ل تلوم �لفرد وت�صع �مل�صوؤولية عليه كما تفعل �لنظرية  تو�رث �لأجيال ملجموعة من 

�ل�صابقة، بل ترى �أن �لأ�صخا�ص ت�صربو� ثقافة خمتلفة و�أ�صبحو� �صحايا لها، وغري قادرين من �لتخل�ص من بر�ثينها، 

كما هو �حلال يف �لثقافات �لتي عادة ما تنت�صر بني بع�ص �ملهاجرين �أو بع�ص �لقاطنني يف �ملناطق �ملعزولة.
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 ج- نظرية خلل الأنظمة:

تختلف هذه �لنظرية عن �لنظريات �ل�صابقة، �إذ ل تنظر �إىل �لفقر�ء باعتبارهم هم �صبب حالة �لفقر �لتي يعي�صونها، 

و�إمنا يعود ذلك �إىل �لأنظمة �لقت�صادية و�لجتماعية، باعتبار عو�مل حتد من فر�ص �لأخرين من حتقيق �لدخل �لذي 

ين�صدونه، وبالتايل حتد من م�صتوى ونوع �حلياة �لتي يعي�صونها. وتوؤكد معظم �لدر��صات يف هذ� �لجتاه على �أن �لنظام 

�لقت�صادي مت ت�صميمه بطريقة جتعل �لفقر�ء ي�صتمرون يف �أو�صاعهم �ل�صيئة مهما بذلو� من جهود .

د- نظرية املوقع اجلغرايف :

�لكرمي  �لعي�ص  توفري  على  �لقادرة  �لطبيعة  �ملو�رد  تفتقر  قد  معينة،  مناطق جغر�فية  هناك  على  �لنظرية  توؤكد هذه 

لالإن�صان، و�أن �لفقر يتعمق ب�صكل �أكرب يف مناطق دون �أخرى، و�أن هناك حماولت لتف�صري �فتقار بع�ص �ملناطق للقاعدة 

�ملو�رد  و�صح  �ل�صتثمار  �صوء  �إىل  �لتف�صري�ت  بع�ص  وتذهب  �لأخرى.  �ملناطق  مناف�صة  من  متكنها  �لتي  �لقت�صادية 

�لطبيعية وتكد�ص �ل�صكان وقلة �لإبد�ع و�لخرت�ع وعو�مل �أخرى عديدة ميكن �أن تف�صر �لتباين �لكبري يف م�صتوى �لفقر 

بني �ملناطق.

 هـ - نظرية دائرة الفقر :

تقوم هذه �لنظرية على وجود جمموعة د�ئرية من �لعو�مل �لتي ترتبط يبع�صها �لبع�ص يف �ملجتمعات �ملختلفة وتتفاعل 

و�لإبقاء على  �ملتخلفة ب�صورة م�صتمرة  �لدول  �لتخلف يف  �لإبقاء على  �صاأنه  بع�صها بطريقة د�ئرية على نحو من  مع 

مر�حل  من  �لعديد  �لنظرية  بهذه  �ملهتمني  وي�صرد  �لفقرية.  �لدول  يف  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �مل�صتويات  �نخفا�ص 

تلك �حللقات حيث تبد�أ �حللقة �لرئي�صة للفقر تق�صي بانخفا�ص م�صتوى �لدخل �حلقيقي يقود �إىل �نخفا�ص م�صتوى 

�ل�صحة مما يوؤدي �إىل �نخفا�ص �لكفاءة �لإنتاجية �لتي ينتج منها �نخفا�ص يف م�صتوى �لدخل �لقومي �حلقيقي. �أي 

�أن هذه �حللقة بد�أت بالفقر و�نتهى بالفقر، حيث يالحظ �أن �حللقة �ملتعلقة بانخفا�ص �مل�صتوى �ل�صحي؛ مما يوؤدي 

�لدخل  �نخفا�ص م�صتوى  �إىل  فيوؤدي ذلك  �لإنتاجية،  �نخفا�ص م�صتوى  ثم  �لعمل،  �ملقدرة على  �نخفا�ص م�صتوى  �إىل 

�حلقيقي، مما يوؤثر يف م�صتوى �لتغذية، فن�صل �إىل �نخفا�ص �مل�صتوى �ل�صحي مرة �أخرى.
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كما �أن �حللقة �ملتعلقة بانخفا�ص �مل�صتوى �لتعليمي تبد�أ بانخفا�ص �مل�صتوى �لتعليمي؛ مما يوؤدي �إىل �نخفا�ص م�صتوى �ملهار�ت 

�لفنية و�لكفاء�ت وبالتايل �نخفا�ص م�صتوى �لدخل، ثم تعود مرة �أخرى �إىل �نخفا�ص �مل�صتوى �لتعليمي.  

وحلقات �لفقر �خلا�صة بتكوين روؤو�ص �لأمو�ل، تتكون من حلقتني للفقر هما �أولها: هو حلقة عر�ص روؤو�ص �لأمو�ل �لتي تبد�أ 

لنخفا�ص  بدوره  يرجع  و�لذي  �لإنتاجية،  م�صتوى  �إىل  �لر�جع  �حلقيقي  �لدخل  �نخفا�ص  ب�صبب  �لدخار؛  م�صتوى  بانخفا�ص 

م�صتوى روؤو�ص �لأمو�ل، و�لذي يوؤدي �إىل �نخفا�ص معدل منو �لإنتاج؛ مما يوؤدي �إىل �نخفا�ص �لدخل �لذي يوؤدي بدوره �إىل 

�نخفا�ص يف م�صتوى �لدخار.

وثانيها: هي �حللقة �خلا�صة بالطلب على روؤو�ص �لأمو�ل �لتي تبد�أ بانخفا�ص �حلافز على �ل�صتثمار »�لطلب على �ل�صتثمار« 

لنخفا�ص  نتيجة  يحدث  �لذي  �حلقيقي،  �لدخل  م�صتوى  �نخفا�ص  �إىل  يوؤدي  مما  لل�صكان.  �ل�صر�ئية  �لقوى  �نخفا�ص  ب�صب 

م�صتوى �لكفاءة �لإنتاجية ب�صبب �نخفا�ص روؤو�ص �لأمو�ل �مل�صتخدمة يف �لإنتاج وهذ� يرجع �إىل �نخفا�ص م�صتوى �ل�صتثمار 

ب�صبب �حلافز على �ل�صتثمار.

 و- نظرية الرتابط الرتاكمي :

هذه �لنظرية ترى �أن �مل�صكالت �لقت�صادية و�لجتماعية هي م�صكالت مرت�بطة ومرت�كمة و�أي م�صكلة من هذه �مل�صكالت هي 

حلقة يف �صل�صلة ل حدود لها من �مل�صكالت، من خالل �لدور�ت �لتي متر بها �مل�صكالت على �مل�صتوى �لجتماعي و�جلغر�يف، 

وتوؤدي  �لهجرة،  �لبطالة على  تقود  ثم  �أكرث من غريها،  �لبطالة  فيها  �لفقرية ترتكز  �لتجمعات  �أن  �لنظرية  ترى هذه  حيث 

�لهجرة من �إغالق �لعديد من �ملحالت �لتجارية، ثم تقل �لوظائف و�لأعمال، وعندها يحدث �ملزيد من �لبطالة وهكذ� تتكون 

وت�صتمر �لدورة.
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3- تفسير الفقر الحضري:
�لتي  و�لآثار  �لظاهرة  هذه  تف�صري  يف  و�ختلفت  �حل�صرية  �ملناطق  يف  �لفقر  مو�صوع  �لدر��صات  من  �لعديد  تناولت 

ترتتب عليها، فهناك من يعتقد �صببًا لتاأثري�ت �صلبيًا مبا�صرً� لبع�ص �لظو�هر �ل�صالبة يف �ملدن كالنحر�ف و�جلرمية 

و�لت�صرد، وق�صم �أخر من �لباحثني يرو� �أن �لفقر ينتج عن ظو�هر �أخرى كالهجر�ت و�لبطالة و�حلروب �أثر على عموم 

�ل�صكان. وبعد ذلك �أ�صبح �لفقر يهدد �لكيان �لجتماعي و�لقت�صادي و�ل�صيا�صي للدولة. )�لنعيم 1425 هـ �ص32(

ويعترب »كيالين« �أن تز�يد �لفقر �حل�صري يف �لبلد�ن �لنامية عامل طرد، حيث ينتج عنه هجر�ت خارجية، خا�صة 

�لهجر�ت غري �ل�صرعية، ويذكر �نه يوجد يف �لبلد�ن �لنامية حو�يل 20 مليون �صخ�ص م�صردين د�خليًا بالإ�صافة �إىل 

19 مليون لجئ على �ل�صعيد �لدويل، ويتوقع �لباحثون من �أمثال )كيالين( �أن يتفاقم �لفقر يف ظل �لنمو �ل�صكاين 

غري �ملن�صبط مع حمدودية فر�ص �لعمل و�لتدهور �لبيئي )كيالين، 2002، �ص3 (. 

ويعر�ص )�ألن درننج( يف بد�ية �لت�صعينيات بع�ص �لإح�صائيات عن �لفقر و�لفقر�ء ب�صكل عام، حيث �أن هناك 100 

�لعامل بال ماأوى و400 مليون ن�صمة يعي�صون �لكفاف يف حني ينفق �لأمريكيون خم�صة باليني دولر  مليون ن�صمة يف 

�صنويًا على وجبات غذ�ئية تخف�ص ��صتهالكهم من �ل�صعر�ت �حلر�رية. ويف �لوقت �لذي تعباأ فيه مياه ينبوع و�حد 

يف فرن�صا ويوزع على �ملرفهني يف �لعامل جند �أن 1.9 بليون ن�صمة ي�صربون ويغت�صلون مبياه ملوثة بالطفيليات . ويف 

�عتمدت دول �لعامل تريليون دولر �أي ما يعادل 200 دولر لكل فرد على وجه �لأر�ص للمعد�ت �لقتالية، ف�صلت هذه 

�لدول يف توفري 5 دولر�ت لكل طفل لتاأمني م�صتوى معي�صي مقبول )�ألن درننج، 1991، �ص 8-7 (.

 كما �أو�صح تقرير برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للعام 2002 م، �أن حو�يل 2.8 بليون ن�صمة يف �لدول �لنامية يعي�صون 

على �أقل من دولرين يف �ليوم يف �لعام 1999 م، و�أن 1.2 بليون ن�صمة يعانون من فقر �صديد )�أقل من دولر و�حد يف 

�ليوم( )تقرير �لتنمية �لب�صرية، 2002، �ص 17:18(.

و�أو�صح تقرير �لبنك �لدويل للعام 2003 م �أن 820 مليون �صخ�ص ل يح�صلون على ما يكفي من �لطعام للعي�ص ب�صحة 

جيدة يف حياة �إنتاجية، كما �أن 160 مليون طفل يعانون من �نخفا�ص خطر يف �لوزن بالن�صبة لأعمارهم، ويفتقر �أكرث 

من بليون ن�صمة يف �لدول ذ�ت �لدخل �ملنخف�ص و�ملتو�صط �إىل م�صدر للمياه �ل�صاحلة لال�صتهالك، ويفتقر بليونان 

�إىل �أ�صاليب �صرف �صحي منا�صبة )تقرير �لبنك �لدويل، 2003، �ص 11-3(. 
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اأ- التف�شري القت�شادي للفقر احل�شري:

و�ملقنعة،  �لظاهرة  بنوعيها  و�لبطالة  و�لزدحام  �حل�صري  �لفقر  لظهور  مبا�صًر�  �صبًبا  �حل�صري  �لت�صخم  ظاهرة  وتعد 

فت�صاحبها تناق�صات يف �لبناء �لبيئي و�لرتكيب �ل�صكاين ملجموعة كبرية من �أحياء �ملدينة و�صكانها؛ فتزد�د كثافة �صكان 

فروقات  كذلك  ويظهر  �خلدمات  وم�صتوى  �ل�صكانية  �لكثافة  حيث  من  �ملدينة  �أحياء  بني  �لفروق  وتظهر  �خلربة  �ملناطق 

�أن �لفقر هو نتيجة متغري�ت خمتلفة كمية وكيفية عملت معًا و�صنعت بيئة  يف م�صتويات �ملعي�صة وي�صتنتج بع�ص �لباحثني 

�صاعدت على د�ئرة من �حلرمان.

بطريقة  لوظيفته  �لقت�صادي  �لنظام  �أد�ء  عدم  عن  ناجت  �لتو�زن  يف  خلاًل  �لفقر  فريون  �لوظيفيون  �لجتماع  علماء  �أما 

�صوية، حيث �أفرز �لنظام �لر�أ�صمايل �ل�صناعي �إمكانية �ل�صتغناء عن �لعمال، فالنظام �لتقني يحول �لعمال غري �ملهرة 

�إىل م�صتخدمني ل يح�صلون على �أجٍر كاٍف فيهبط م�صتوى معي�صتهم، كذلك يتم �ل�صتغناء عن عمال �لأدو�ت �لأولية ب�صبب 

�لتقدم �لتقني. ويبدو عجز �لنظام �لقت�صادي �أي�صا من �لإجر�ء�ت �لروتينية للبريوقر�طية وعدم كفاية �لأمو�ل �ملخ�ص�صة 

خلدمات �لإنعا�ص �لجتماعي للعمال. وعدم �لتكامل بني متطلبات �ل�صوق وبني نظام �لتدريب �ملهني و�لتعليم. ويرى علماء 

�لجتماع �لوظيفيون �أن �أف�صل �ل�صبل يف �لتعامل مع م�صكلة �لفقر هي تدريب �لفقر�ء وتاأهيلهم ليتبلور لديهم �صعور ذ�تي 

باأنهم مرتبطون باملجتمع و�إنهم مرتبطون باملجتمع و�إنهم يخدمون �لقت�صاد، بالإ�صافة �إىل �أن �لآخرين �صيقدرون عملهم 

لأهميته للمجتمع ككل. وهذ� �صيوؤدي �إىل ��صتقر�ر �لنظام، وهذ� يعك�ص ر�أي علماء �لجتماع �لوظيفيني �لذين يرجعون �لفقر 

�إىل �نعد�م �لعد�لة �لجتماعية )عمر، 1998، �ص191(.

بينما جند �ثنني من �لوظيفيني وهما »كنجزىلديفز » و« ولربت مور« يف�صر�ن وظيفة �نعد�م �لعد�لة �لجتماعية، باأنها �لتي 

ت�صنع �ملناف�صة وحتفز �لكثري من �لنا�ص لكي يعملو� بجد ومثابرة من �جل حت�صني �أو�صاعهم �لجتماعية و�لقت�صادية. �أما 

علماء �لجتماع �ل�صر�عيون �أمثال »كارل مارك�ص » فريجعون �أ�صباب �لفقر ل�صتغالل �لر�أ�صماليني لطاقات �لطبقة �لعاملة 

وت�صخريها لزيادة �أرباحهم ) زهري و�إ�صماعيل، 1985، �ص168(.
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ومن �لدر��صات �لر�ئدة يف �لقت�صاد �حل�صري �لفقري، در��صة »م�صح لندن » للعامل »ت�صارلز بوث« �لتي تناولت �لفئات 

ون�صرت   . �لجتماعي  �مل�صح  فيها  ، طبق  لندن  �جتماعيه على مدينة  �إح�صائية  بدر��صة  قام  �ملدن،  فقد  �لفقرية فى 

�لدر��صة موؤ�ص�صة »ماكميالن« و�أ�صدرتها عام 1902 م ، ثم عام 1962 م )زهري ، و�إ�صماعيل  1985: 39 _ 40 ( 

كذلك در��صة م�صح يورك » للعامل« �صيبومرو�نرتي جمع فيها مادة عن �لفقر�ء وو�صع معيار ملعنى« �لفقر » باإلقاء �ل�صوء 

على �لظروف �لجتماعية و �ل�صروط �ل�صرورية �لتي تتحكم يف �أ�صلوب حياة �لطبقات �لعاملة ونظام �لأجور ، وما ي�صاعد 

على �حلر�ك �لأعلى يف �لبناء �لطبقي .وقد تو�صل منها �إىل و�صع م�صتويني للفقر، �مل�صتوى �لأول: �لفقر �لأويل ويكون 

فيه �لدخل �لكلي للفرد قليال  �إىل درجة ل ي�صتطيع  �لفرد معها �أن يح�صل حتى على »�ل�صروريات« �لتي ت�صبع حاجاته 

�لطبيعية . و�مل�صتوى �لثاين: �لفقر �لثانوي، وهى �حلالة �لتي ي�صمح فيها �لدخل باحل�صول على �ل�صروريات �لتي متكنه 

من حفظ حياته. )زهري و�إ�صماعيل، 1985م ،�ص 43-42(.

�إىل در��صة »بلوىل« �لتي �عتمدت على منهج �مل�صح �لجتماعي بالعينة يف در��صته« م�صح �ملدن  ا  �أي�صً  كما مت �لإ�صارة 

وق�صم  و�مل�صانع.  و�ملعامل  �ملناجم  �لكادحة يف  �لفئات  لدى  �لجتماعية  �حلالة  لبحث  م   1912 عام  بها  قام  �خلم�ص 

�أ�صا�صية  �أو عدم ثباته، وقد �تخذ �ل�صارع وحدة  �إثبات �لدخل  �أ�صا�ص �قت�صادي بالنظر �إىل  �لفقر�ء �إىل طبقات على 

للدر��صة، فدر�ص م�صكالت �لعمال وحياتهم �لأ�صرية و�لفقر �لذي يعانون منه. ومبا �أن �لفقر يعد ظاهرة مركبة تن�صاأ 

�لفقر ح�صب تخ�ص�صاتهم، فمثاًل  �لباحثون معاجلة  تناول  ب�صبب عو�مل متعددة �جتماعية وثقافية و�صيا�صية، لذلك 

��صتخدم »كيمني« �لنظرية �لقت�صادية لتحليل �لفقر و�صيا�صية �لفقر يف كتابه )�قت�صاديات �لفقر، و�لتمييز، و�ل�صيا�صة 

�لعامة 1995(. وهناك تف�صري قائم على �أ�ص�ص نف�صية - �جتماعية حيث يوؤكد هذ� �لتف�صري على �أن �لفقر�ء ل يخططون 

للم�صتقبل وهم يبحثون عن �لإر�صاء �لعاجل، وينخف�ص لديهم م�صتوى �لطموح، فهم قانعون مبا يح�صلون عليه ب�صبب 

�ملو�قف و�ملعتقد�ت �لنابعة من ثقافة �لفقر�ء )عمر،193-192:1998(.
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ب- التف�شري الثقايف للفقر احل�شري:

ولقد ��صتحوذ �لتف�صري �لثقايف للفقر على معظم �لدر��صات �لجتماعية �لتي تناق�ص �لفقر، حيث حظي مفهوم »ثقافة �لفقر« 

��صر مك�صيكية عام  لوي�ص » خلم�ص  »�و�صكار  باهتمام كثري من علماء �لجتماع. وقد ظهر هذ� �ملفهوم لأول مرة يف در��صة 

1959 م حيث ك�صف عن قائمة من �ل�صمات لها، كما ظهر يف عدد من �أعماله �لالحقة، مثل »�أطفال �ل�صانثني » عام 1961 م. 

و��صتطاع يف مقالة له ن�صرها عام 1966م �أن يطور �أفكار� مرت�بطة بني تلك �ل�صمات. ولقد �أو�صح » �و�صكار لويز« �أن �لفقر لي�ص 

جمرد نق�ص وحرمان �قت�صادي و�صوء تنظيم، �إمنا هو منط للحياة حيث تظهر يف فرت�ت �لتغري �ل�صريع و�لتح�صر و�حلروب، 

لذ� فهو مل يلِغ �لعو�مل �لقت�صادية و�لجتماعية و�ل�صيا�صية و�لنف�صية �لتي تت�صمنها ثقافة �لفقر، و�لتي تنتج عن جهود �لفئة 

�لدنيا يف �لتغلب على �مل�صكالت و�ل�صعور بالياأ�ص �لناجم عن عدم قدرة هذه �لفئة �أن حتقق �لنجاح يف �إطار قيم �ملجتمع �لأكرب 

و�أهد�فه، ومع مرور �لزمن يت�صرب �أطفال �ملناطق �لفقرية �جتاهات وقيم ثقافة �لفقر، وت�صبح طريقة �حلياة هذه هي �لتي 

حتقق لهم �لتكيف و�ل�صتمر�ر يف �لعي�ص يف بيئتهم )ح�صني، 1999،�ص 342(.

ولقد حدد )�و�صكار لوي�ص( �صبعني �صمة ملا ي�صميه »ثقافة �لفقر« وو�صعها يف �أربع جمموعات رئي�صة، �لأوىل، ت�صف �لعالقة 

بني �لثقافة �لفرعية و�ملجتمع �لعامة، على �أ�صا�ص �أن فقد�ن �مل�صاركة �لفعلية و�لتكامل للفقري يف �ملوؤ�ص�صات �لرئي�صية للمجتمع 

�لكبري تعد يف �خل�صائ�ص �ملهمة �حلا�صمة لثقافة �لفقر. و�لثانية، ت�صف طبيعة �لإحياء �خلربة �ملحلية، فعندما ننظر لثقافة 

�لفقر على م�صتوى �ملجتمع �ملحلي، جند �أنه على �لرغم من �مل�صتوى �ملتدين من �لتنظيم، �إل �أنه يفوق نطاق �لأ�صرة �لنووية 

�لطفولة  �أهمية  جتاهل  هو  �لأ�صرة  م�صتوى  على  �لفقرة  لثقافة  �ل�صمات  �أهم  فمن  �لأ�صرة،  طبيعة  ت�صف  و�لثالثة،  و�ملمتدة 

كمرحلة حرجة يف دورة �حلياة، و�رتفاع مدى جتاهل �لزوجة، و�لجتاه نحو �عتماد �لأ�صرة على �ملر�أة، و�نعد�م �خل�صو�صية، 

و�ملناف�صة على مو�رد حمدودة، و�لتعلق بالأم. �أما �لر�بعة فت�صف �لجتاهات و�لقيم و�صخ�صية �لأفر�د و�لتي من �أهمها �ل�صعور 

�لقوي بالتهمي�ص و�لعجز و�لتكالية و�لإح�صا�ص بالدونية و�ل�صت�صالم، بالإ�صافة �إىل �رتفاع مدى تكون �لأنا �ل�صعيفة و�نعد�م 

�صبط �لنف�ص، و�لقدرة �ل�صئيلة لتنويع م�صادر �لإ�صباع �أو �لتخطيط للم�صتقبل.
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وقد تعر�صت �أفكار )�أو�صكار لوي�ص( ب�صاأن ثقافة �لفقر �إىل �نتقاد�ت، من �أهمها �أنه يوؤكد على �ل�صمات �ل�صلبية ويهمل 

�ل�صمات �لإيجابية. فقد و�صف )�صارلز فالنتينو( منهجية )لوي�ص( باأنها غري دقيقة وي�صف »هربرجتانز« كيف �خرتع 

»مي�صيل  يذكر  كما  حالت،  در��صات  على  �عتمد  بل  جتريبيًا  يطبقه  مل  �أنه  يف  لوي�ص  وينتقد  �لفقر  ثقافة  مفهوم  لوي�ص 

هارجنتون » �أن لوي�ص ��صتخدم مفهوم ثقافة �لفقر مب�صطلحات �قت�صادية ومل يتو�صع يف �جلانب �لثقايف.

ج - التف�شري الجتماعي للفقر احل�شري:

قدم »و�ك�صمان«  يف كتابه »و�صمة �لفقر« حتلياًل �جتماعًيا للفقر من خالل مفهومني، �لأول منظور ثقايف، و�لآخر   

»دويد�ص حممد« مع ما طرحه  ويت�صابه طرح  �لعالقة.  ثالث، وهو منظور  �إىل منظور  �لنهاية  لي�صل يف  منظور موقفي، 

»و�ك�صمان« حيث ��صتند »حممد« يف مناق�صته لإ�صكالية توجيه �ل�صيا�صات �ل�صكانية نحو حماربة �لفقر، على ثالثة حماور، 

�أولها �صرورة �إدماج �لعو�مل �لثقافة �ملكر�صة د�خل �لأو�صاط �لفقرية، حيث �أنها تعيد �إنتاج �لفقر �ملادي و�لب�صري، وتبقي 

�لبنيات  �لأول، عامل  بعاملني،  �ل�صحي  �مليد�ن  �ملر�أة يف  ��صتفادة  تتاأثر  �ملغرب، حيث  وي�صت�صهد مبثال من  �لأمية،  على 

�ل�صلبي  �لنقل و�ملر�كز �ل�صحية و�ل�صيدليات، و�لعامل �لأخر، هو �ملنظور  �لتحتية، كعدم تو�فر �لطرق �ملعبدة وو�صائل 

�لعالجات  �لإقبال على  تر�جع  ي�صاعد�ن على  بدورهما  �لعامالن  فهذ�ن   . لالإناث خا�صة  �لب�صرية  �لكفاء�ت  لال�صتثمار 

�لطبية من مما يوؤدي �إىل �للجوء �إىل �لدجالة، وهذ� بدوره يوؤثر على مردود �لفرد يف خمتلف �مليادين، كاأن ي�صل من دور 

�ملر�أة �ملحوري يف �لرتبية �ل�صليمة لالأجيال �لغد ويف رفاهية �لأ�صرة ويف �لتنمية �لب�صرية �لجتماعية و�لقت�صادية للمجتمع 

�لفئات  من  ملجموعة  موؤ�صر�ته  بح�صاب  ويقا�ص  �لفقر،  مل�صببات  �لإح�صائي  �لت�صخي�ص  فهو  �لثاين،  �ملحور  �أما  باأكمله. 

�ل�صكانية، وذلك لرتتيب �لأولويات لت�صويب �ل�صيا�صات �لجتماعية ملحاربة �لفقر، وتفعيل �ملنهجية �لت�صاركية. �أما �ملحور 

�لثالث، فهو توظيف قيا�ص ديناميات �لفقر يف توجيه �ل�صيا�صات �ل�صكانية نحو تاأهيل �ل�صكان �لفقر�ء لكت�صاب �لقدرة 

�لذ�تية على �لتخل�ص من �آفات �لفقر.
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و�هتم )هربرجتانز( �أحد علماء �لدر��صات �لجتماعية، بالدفاع عن �لفقر�ء و�نتقاد�ت �صيا�صات �حلد من �لفقر منذ 

�خلم�صينيات �مليالدية حيث قدم �لعديد من �ملقالت جمعها يف كتابه)�لقرويون يف �ملدن( ، و��صتمر بهذ� �لهتمام 

وفى  �حلكومية،  وغري  �حلكومية  و�لهيئات  �ملنظمات  من  لعدد  �ملدنية  �حلقوق  م�صت�صارً� يف  يكون  �أن  من  �أهله   مما 

حتملهم  معني  قالب  يف  �لفقر�ء  وت�صع  تهاجم  �لتي  �ملقالت  من  عددً�  جمع  م1995(  �لفقر�ء،  على  )�حلرب  كتابه 

م�صوؤولية فقرهم لذ� جند �لختالف بني »جانز« �لذي يرى خطورة �ثر لوم �لفقر�ء على فقرهم و�ثر تلقيبهم ب�صفات 

�قت�صاديًّا  م�صوؤولني  �لأفر�د  �أن  يرى  »�لذي  »�صالرزموري  وبني   ، وقيمهم  �أخالقهم  عن  ت�صاوؤلت  وتثري  جترحهم 

و�أخالقيًّا عن ت�صرفاتهم، و�ن م�صوؤويل �ل�صمان �لجتماعي يجب �أن يفرقو� بني �لفقري �ملحرتم و�لفقري �لذي يزيد 

من عبء �ل�صمان �لجتماعي كاملنحرفات �أخالقيًّا �لالتي يلدن �أطفاًل من دون زو�ج ، حيث يعتربهن غري م�صتحقات 

لل�صمان �لجتماعي، وي�صتعر�ص )جانز( �لتطور �لذي طر�أ على �مل�صميات �لتي تطلق على �لفقر�ء من )�لفقري �لغري 

موؤهل(،،«و�ملعالون«و�ملت�صردون« »و�لطبقة �خلطرة« و�لتي ظهرت يف �جنلرت� يف �لثالثينيات من �لقرن �لتا�صع ع�صر، 

�إىل م�صطلح »مادون �لطبقة« �لذي ظهر يف �ل�صتينيات من �لقرن �لع�صرين، فهو يعر�ص كيف ظهر �مل�صطلح وكيف 

تطور ��صتخد�مه. ويرى �نه ي�صتخدم كتعريف للفقر�ء، وقد ��صتمد من �مل�صطلحات �لقت�صادية �لتي قدمها �لقت�صادي 

�ل�صويدي عام 1963م يف كتابه عن �ملجتمع �لأمريكي )�لتحدي �إىل �لغنى( و�لذي كان �لهدف منه طرح �إ�صالحات 

�قت�صادية حلل �مل�صكالت �لتي ر�آها يف �ملجتمع �لأمريكي و�لتي يرجعها �إيل �لنظام �ملدين، وظهور »�لفيتو« يف �ملدن 

وتطور نظام �ل�صمان �لجتماعي، كما و�صف �لعمال �لذين ��صتغنى عنهم �لقت�صاد �حلديث و�أ�صبحو� �صحاياه ما بعد 

�ل�صناعة يعي�صون على هام�ص �ملجتمع فال ي�صاركونه حياته ول طموحاته ولنت�صار�ته.
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 ويرى »جانز« �أن �صيوع ��صتخد�م م�صطلح »ما دون �لطبقة« كمفهوم �قت�صادي و�جتماعي �صاعد على تن�صيط �لبحوث �صد 

�لفقر يف �لثمانينات. �إل �أن )جانز( يعتقد بخطورة ��صتخد�مه كم�صطلح �صلوكي، بد�أ با�صتخد�مه �لباحثون من علماء 

، بعدم �لقدرة على �لنخر�ط يف 
ً
�لجتماع ومتخذو �لقر�ر و�لإعالميون، لي�صفو� �لنا�ص �لفقر�ء �ملتهمني، حقيقة �أو خطاأ

طرق حياة �لطبقة �لو�صطى �مل�صيطرة. 

على  ليعتمدون  ينحرفون  �أو  يعملون،  ل  �أو  �لتعليم،  من  يخرجون  �لذين  �لفقر�ء  �لنا�ص  يلقب  �ل�صلوكي  �لتعريف  وهذ� 

�ل�صو�رع.  �ملخدر�ت وجمرمي  �أو  و�ملدمنني على �خلمور  و�ملت�صولني  �ملت�صردين  �مل�صطلح  ويت�صمن  �لجتماعي.  �ل�صمان 

�ل�صرعيني  غري  �ملهاجرين  مثل  �لأحياء،  نف�ص  يف  جممعات  يف  يعي�صون  �لذين  �لفقر�ء  ي�صم  لأنه  مرن،  �مل�صطلح  ولأن 

و�لع�صابات بغ�ص �لنظر عن �صلوكهم �حلقيقي لعتقاد باأن لديهم ق�صوًر� يف �لأخالق وقيًما �صيئة �إل �أن )جانز( يرى �أن 

�لفقر هو �مل�صوؤول عن �نحر�فات �لفقر�ء، حيث تدفع �حلاجة �إىل �خلروج عن قيمهم لأنهم يفتقدون �ملورد �ملادي و�لأمن 

�لقت�صادي، و�أحيانا �لدعم �لجتماعي و�لقوة �لعاطفية. ويرى �أن �ملنحرفني موجودون يف خمتلف �ل�صر�ئح �لجتماعية، 

و�أن ف�صاد �أحدهم ل يعني ف�صاد �لكل، كما يفرت�ص �أنه كلما �رتفع �ل�صخ�ص يف �ل�صلم �لجتماعي ي�صبح �ل�صلوك �ملنحرف 

غري مرئي. وي�صبه »جانز« �لفقر باملعركة �لع�صكرية �لتي ل ميكن للكثري �أن ينجو من �أثارها، وبالن�صبة للفقر تعتمد �لآثار 

على طبيعة �لفقر »�ملعركة« و�لقوة �لعاطفية، وهذ� ما يجعل �لنا�ص يخرجون من �لتجربة بدرجات خمتلفة كما يف �ملعركة 

، فاإن معظم �لفقر�ء يقا�صون فقًر� مع ذكريات مريرة �أو بر�عة خا�صة، و�لبع�ص يخرج منها مع جتارب من �لياأ�ص و�لغ�صب 

تربير  يق�صد«جانز«  ول  �لفقر،  يقا�صو�  �لذين مل  يدينهم  بحيث  �لعامة  �أمام  و��صحة  �صلوكيات  ينتج  و�لذي  و�لكتئاب، 

جر�ئم �ل�صارع، كما �نه يقر �أن هناك �صلوكيات ل�أخالقية، لكن حماولة حلها بالإد�نة غري جمد وغري مفيد.
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د - التف�شريات الأخرى للفقر احل�شري:

وقد ح�صر«جولد �صميث« و«بليكلي«نظريات �لفقر وتف�صري�ته يف ثالث فئات، وهي �لفقر كمر�ص و�لفقر كحدث و�لفقر   

كبناء وهذه �لتف�صري�ت ت�صور حدث �لفقر على �أنه حالة طبيعية مالزمة للخلل �ل�صخ�صي يف �لطموح �أو �لقدرة، وهي متاأثرة 

باأفكار تر�صبت من �ملا�صي حيث يالم �لفقر�ء على فقرهم، وقد ك�صف م�صح مت يف �ل�صبعينيات و�لثمانينيات من �لقرن �لع�صرين 

�أن غالبية �لأمريكيني يعتربون فقد�ن �لقدرة و�نخفا�ص م�صتوى �لطموح وعدم مو�كبة �لتحديث هي �أهم �أ�صباب �لفقر يف بالدهم، 

�لفئات  تلك  �خت�صار  ميكن  �نه  جننجز(  )جيم�ص  ويرى  �لكحول  و�إدمان  �لأخالق  �نحالل  هي  �أخرى  �أ�صباًبا  ي�صيف  و�لبع�ص 

�لثالثة �إيل فئتني، �لأوىل »حمدودية �لفر�ص« كما طرحها �ص�صلر« ويق�صد بها �أن �لفقر�ء، يعتربون فقر�ء لأنهم ل ميتلكون و�صائل 

�حل�صول على تعليم جيد و�أعمال ودخول جيدة، فهم يعاملون بتحيز ب�صبب �للون و�لنوع و�لدخل �أو �لطبقة، ولأنهم غري حمميني 

بغطاء عادل من �حلماية و�ملعونات و�خلدمات �حلكومية. �أما �لفئة �لثانية فهي �ل�صخ�صية �ملت�صدعة، ويرى »جيننجز« �أن كثريً� 

من �لتف�صري�ت �لتي ظهرت عن �لفقر، مبا يف ذلك �لتي متت من قبل علماء يف �لتاريخ �لأمريكي، تلوم »حمدودية �لفر�ص« يف 

�إحد�ث �لفقر �أكرث من و�صع �للوم على«�ل�صخ�صية �ملت�صدعة« و��صت�صهد علماء �لتاريخ �لأمريكي بعدم ح�صول �لأمريكيني �مللونني 

على منح �أر��صي كغريهم من �لبي�ص و�لتي كانت حتدد �لو�صع �لجتماعي و�ل�صيا�صي ومن ثم �لفكري و�لأخالقي للنا�ص وت�صتخدم 

�إحدى �ملد�ر�ص �لفكرية« مفهوم ر�أ�ص �ملال �لب�صري«، كتف�صري لظاهرة �لفقر يف �ملجتمع �لأمريكي، وبناء على هذ� �لتف�صري فاإن 

�لتف�صري عن  تعيق �حلر�ك �لقت�صادي، ويختلف هذ�  و�للغة، وهذه بدورها  و�لتدريب  للتعليم  �أ�صا�ًصا لفتقارهم  �لنا�ص فقر�ء 

تف�صري »حمدودية �لفر�ص« يف �أنه يركز على �صعف �لفرد، فهو يفرت�ص �أن �لنظام �لقت�صادي فعال لأي �صخ�ص متدرب ومتعلم، 

لذ� فيمكن تقلي�ص �لفقر  بو�صوح �إذ� ��صتطاعت �جلماعات �ملحرومة من �كت�صاب �ملهار�ت �لالزمة للمهن �ملعرو�صة، وت�صت�صهد 

هذه �ملدر�صة بالو�صع يف مدينة »بو�صطن«، يف �أن �لأفر�د �لذين مل يكملو� تعليمهم �لثانوي يف �لت�صعينيات مل ي�صتطيعو� مو�كبة 

�لتغري يف متطلبات �صوق �لعمل، وبالتايل ظلو� بدون �أعمال، مما ز�د من فر�ص عي�صهم يف فقر �أو قرب �لفقر. وهذ� يوؤكد فر�صية 

عامل �لجتماع »فيلما �ورتز« يف �أن فر�ص �لعمل للمتعلمني تعليمًا �أعلى تزد�د بينما تنق�ص فر�ص �لعمل للمتعلمني تعليمًا �قل.
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3- بعض المتغيرات المفسرة للفقر:
هنالك بع�ص �ملتغري�ت �لتي ترتبط بها ظاهرة �لفقر �إرتباطًا وثيقًا، بل وتكاد تكون هي �ملتغري�ت �لرئي�صية �ملف�صرة لظاهرة 

�لفقر حول �لعامل، وفيما يلي يتم ��صتعر��ص بع�صًا من تلك �ملتغري�ت وعالقتها بالفقر.

اأ- العالقة بني الفقر والعن�شرية:

ويعد »وليم ويل�صن« من �لرو�د �لذين تناولو� م�صكلة فقر�ء �لأمريكان من �لأ�صل �لأفريقي، ففي موؤلفه )غري �مل�صتفيدين 

بني  �لعالقة  بتف�صري  تعنى  نظرية  �أي  �أن  ويرى  �حل�صرية«  �لطبقة  »مادون  فئة  منو  »ول�صن«  حلل  1987م(  �حلقيقيني 

ظاهرة �لفقر و�لطبقة �لدنيا يف �ملدن يجب �أن تطرح من خالل �لرتكيز على ثالثة مظاهر للحياة �حلالية و�لتي �عتربها 

من  لل�صباب  �لعمل  وقوة  �لدخل  و�نخفا�ص  �مر�أة،  ترت�أ�صها  �لتي  �لأ�صر  حجم  زيادة  هي:  �ملظاهر  وهذه  »ويل�صن«حرجة، 

�لأقليات، وحتول �لفقر من �لأرياف �إىل د�خل �ملدن وقد �صاعدت نظرية »ويل�صن« على �إثارة �لنقا�ص و�لبحوث لأنها تك�صف 

عن عمق �لعالقة بني �لظو�هر �لثالث، من ذلك عدد من �ملقالت تناق�ص نظرية »ويل�صن« عن �لفقر يف �أحياء �لأمريكان من 

�لأ�صل �لأفريقي جمعهما �ملوؤلفان«د�جنزجر ولن« يف موؤلف و�حد  »�لتعاي�ص مع �لفقر« .

ويرى »بول بيرت�صبون« تلك �لعالقة �لتي �أكد عليها »ويل�صن« يجب �أن تطرح ب�صكل �أو�صع، لي�ص فقط على �لأماكن �لتي يرتكز 

فيها �لفقر ب�صدة. كما يرى �أن �لظو�هر �لثالثة �لتي �أ�صار �إليها »ويل�صن« يف نظريته لي�صت مرت�بطة متامًا، فم�صادر �لتغري 

يف �لفر�ص �لقت�صادية لل�صباب �لرجال ل يظهر فقط يف �نخفا�ص حجم �لأعمال د�خل �لقطاع �لإنتاجي، كما �أن �رتفاع 

ن�صبة �لأ�صر �لتي تعولها �مر�أة ل يعزى فقط لتغري�ت حدثت يف فر�ص �لتوظيف لل�صباب �لرجال، و�أن حتول �لفقر من �لريف 

�إىل �حل�صر لي�ص فقط نتيجة تركز �ل�صناعة و�لتجارة، فامل�صكلة �أكرث تعقيدً� و�أكرث �صعوبة لتفكيكها، و�أقل قابلية لأي حل 

و�حد، كما يحذر من مقارنة �لأحياء �لفقرية مع فرت�ت �صابقه، ويرى �أن �ملقارنة يجب �أن تكون بني �لأحياء يف نف�ص �ملدينة 

�لو�صع  باأن  �لدعوى  �إىل  �أدت  �لتي  �لتوقعات هي  �رتفاع، فهذه  د�ئمًا يف  للنا�ص  �لتوقعات �لجتماعية  لأن  �لفرتة،  ولنف�ص 

يرتدى على �لرغم من �لنخفا�ص يف معدلت موؤ�صر�ت �لفقر.
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�لفقر،  لأبحاث  و«�ملكان«  »�ل�صاللة«  مفهومي  ��صتخد�م   )1996 �لعمل  يختفي  )عندما  �لآخر  موؤلفه  �أعاد«ويل�صن«يف  وقد 

�أكرث  �لإفريقي  �لأ�صل  بالأمريكان من  �أ�صرت  �ملا�صي قد  �لقرن  �ل�صبعينيات من  �لأو�صاع �لقت�صادية منذ  �أن  و�أكد على 

حركة  فاإن  �لوقت  نف�ص  �ملدينة،ويف  د�خل  �لأقليات  تركيز  على  �صاعد  �ملكاين  �لعزل  فا�صتمر�ر  �لبي�ص.  �لأمريكان  من 

�حلقوق �ملدنية �صهلت على �لأقليات من �لطبقة �لو�صطى �خلروج من تلك �لأحياء مما نتج عنه زيادة يف تركز �لفقر يف 

�أحياء �صكانها معزولون �جتماعيًا عن �لجتاه �لقت�صادي �ل�صائد، وعن جماعة رفاق �لطبقة �لو�صطى. ويطرح »ويل�صن« 

�أ�صباب هذ� �لنعز�ل، يعود �إىل �نخفا�ص �أجر �لعمال غري �ملهرة و�ختفاء فر�ص �لعمل يف �لأحياء �لفقرية ذ�ت �ل�صاللت 

�ملعزولة مكانيًا عذًل �صديدً�، فالتغري�ت �لبنائية يف �صوق �لعمل و�لعمال، كوجود �ملناف�صة �لعاملية، وزيادة �لآليات وغريها 

من �لخرت�عات �لتكنولوجية و�لتي تتطلب عمال مهرة، �أدت �إىل ��صتبد�ل �لعمال �ملحليني �لأقل مهارة بالآلت، وبالعمال 

�لأجانب، و�لذي بدوره ن�صط �ل�صتري�د مما �أدى  �إيل ��صتغناء �أكرث عن �لعمال، كذلك �لتحول من �لقطاع �لإنتاجي �إيل 

قطاع �خلدمات، وزيادة بلورة �صوق �لعمل �إىل قطاعات قليلة �جلر�ءة وعالية �لأجر، جميعها �صاهمت يف تقليل فر�ص �لعمل 

لدى �لأقليات �حل�صرية. وي�صيف »ويل�صن« �إيل جانب هذه �لأ�صباب �لقت�صادية �أن �لأمريكان من �لأ�صل �لإفريقي ماز�ل 

يعانون من �لعن�صرية، فمثاًل �لفر�ص �لوظيفية ل تن�صر يف �جلر�ئد �لعامة، و�إمنا تن�صر يف جر�ئد حملية خا�صة بالبي�ص.

وت�صيف »بارتلت » �صببًا �آخر للفقر يف هذه �لأحياء، فاتخاذ قر�ر �لبحث عن عمل خارج �ملنزل يتاأثر باخلوف على �لأطفال 

من �لنخر�ط باجلرمية. ففي مقالتها عن دور �لأ�صرة يف �حلي �لفقري، ترى �أن �نت�صار �جلرمية و�لعنف يف هذه �لأحياء 

جتعل �لو�لدين �صديدي �حلذر خا�صة مع غياب موؤ�ص�صات �لرعاية كالتعليم ما بعد �ملدر�صة و�حل�صانة، لذلك فان بع�ص 

ا �أن تقوم بدورها بكفاءة، �أو �لبقاء يف �ملنزل حلماية  �لآباء �إما يلجاأو� لالعتماد على �صبكات �لأ�صرة و�لتي ل ت�صتطيع �أي�صً

�لأطفال و�لتخلي عن فكرة �لعمل لزيادة دخل �لأ�صرة.
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ب- العالقة بني الفقر واجلرمية:

بالإ�صافة �إىل ح�صا�صية �أبحاث »ويل�صن« �لتي تتناول �لعالقة بني �لفقر و�لعن�صرية. جند ح�صا�صيات يف تناول �أبحاث 

ا لدى بع�ص �لباحثني  �لعالقة بني �جلرمية و�لفقر و�لهجرة، حيث يرى »مار�صال« �أن تناول هذه �لعالقة كان مرفو�صً

يف �أوربا و�لوليات �ملتحدة، لعتقادهم �أن هذه �لعالقة من ناحية نظرية وعلمية �صوف تك�صب بع�ص �ملفاهيم )مثل 

»�لعرقية« �أو �ل�صاللة« �صفة مادية، فقد يكون لها تاأثري على تطبيق �صيا�صات معينة ،فالربط بني �جلرمية و�لهجرة له 

نتائج غري مرغوبة، فقد ينتج عنه تزوير لعالقة �ل�صبب و�لنتيجة بني �مل�صطلحني، �أو ل�صعوبة تناولها ب�صكل و�قعي .     

ويناق�ص« مار�صال« يف موؤلفه ) �لأقليات ، و�ملهاجرون ، و�جلرمية 1997م( �لختالفات و�لت�صابهات يف �أبحاث �أوربا 

و�لوليات �ملتحدة عن �لعالقة بني �لهجرة و�لفقر و�جلرمية ، من ناحية �لكم وكيفية �إجر�ء �لبحوث، و�لنتائج . ويرى 

�ل�صو�رع، وجميعها تربط  و�أحد�ث   ، �ل�صحفية  و�ملقالت  �لرو�يات  �لعالقة كثرية منها  �ل�صو�هد على وجود هذه  �أن 

�ملهاجرين و�لأقليات باجلرمية �إل �أن �أف�صل فهم لهذه �لعالقة هو من خالل �لأبحاث �لعرقية _�لثنوجر�فية – مثل 

�لتي عر�صها يف كتابه ، فاملالحظة بامل�صاركة ت�صاعد على فهم �أف�صل لالآليات �لجتماعية للمهاجرين .وهذه ل تكفي 

�أو ت�صححها �إذ� لزم، وت�صاعد على توجيه �أف�صل لل�صيا�صة �لعامة، و�لتي ت�صتند  دون وجود حقائق ت�صند �لنظريات 

�إيل �إح�صائيات �مل�صوح، لت�صيف م�صد�قية حلو�رها. وهذه �مل�صوح ل تعك�ص �لتورط«�جلر ميي« للفرد ول تعمق فهمنا  

للو�قع، و�إمنا تعك�ص ن�صاطات وكالت �ل�صبط �لجتماعي، كما �أنها غري دقيقة يف ح�صرها لأو�صاع و�إحجام �ملهاجرين 

�ل�صرعيني وغري �ل�صرعيني.
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ومن بع�ص �لنتائج �لتي طرحها«مار�صال« عن �لعالقة بني �لفقر و�جلرمية و�ملهاجرين، �أن �صحايا �جلرمية يف �أوربا غالبًا 

يكونون من د�خل �جلماعة �لعرقية بينما يف �لوليات �ملتحدة جتمع بني د�خل �جلماعة �لعرقية ومن د�خل �ل�صاللة ماعد� 

�ل�صرقة، وجر�ئم �لكره. كما ��صتنتجت �مل�صوحات �لأوربية، �رتفاع حجم �صحايا �جلرمية من �ملهاجرين، خا�صة جر�ئم 

�لعنف. ويف در��صة مت فيها �صبط متغري�ت كاملكانة �لجتماعية و�حلي و�لعمر و�لتوزيع �جلغر�يف، �ت�صح �أن تاأثري �لعرقية 

�نخف�ص �نخفا�صًا ملحوظًا. كذلك م�صوحات �ل�صحايا يف �لوليات �ملتحدة تو�صح �أن �لأقليات )�لإفريقي و�ملك�صيكي( �أكرث 

من  وغريهم  �ملهاجرين  �أن  ا،  �أي�صً �لنتائج  ومن  باخللفية.  �خلا�صة  �ملتغري�ت  من  عدد  �صبط  مع  حتى  للجرمية  عر�صة 

�لأقليات �قل �حتماًل للتبليغ عن �جلرمية، �إل �أنهم �أكرث عر�صة للتبليغ عنهم . ويرى«مار�صال« �أن ذلك ي�صري �إىل �أن حجم 

�صحايا �جلر�ئم من �ملهاجرين وغريهم من �لأقليات �قل مما هو عليه يف �لو�قع، و�أن �ل�صلوك غري �لقانوين لهم مبالغ فيه.

يناق�ص »مار�صال« �ختالف معدلت �جلرمية بني �أجيال �ملهاجرين، ف�صابقًا كان �جليل �لأول �قل يف معدلت �رتكاب �جلرمية 

من �ملحليني، لعدة عو�مل �لرغبة يف �لنجاح، ووجود جماعات من �ملهاجرين �لأو�ئل يدعمون �ملهاجر �جلديد، و�خلوف 

من �لرتحيل. �إل �أن �ل�صو�هد يف �لت�صعينيات من �لقرن �ملا�صي، تو�صح �أن �ملهاجرين )خا�صة غري �مل�صجلني( من �جليل 

للتعوي�ص  ��صتقدموهم  �لذين  �أكرث عر�صة لرتكاب �جلرمية )خا�صة جر�ئم �ملخدر�ت و�جلن�ص( حتت �صغط من  �لأول 

عن تكاليف ��صتقد�مهم. كما �إنهم �أكرث عر�صة ل�صحايا �جلرمية، فهم ي�صتاأجرون )كعبيد( ويعملون حتت ظروف قا�صية، 

و�أجورهم �قل من �حلد �لأدنى)237-236،1997(. وتوؤكد جمموعة �لأبحاث يف كتاب »مار�صال« على خطورة �لتعميم يف 

عالقة �ملهاجرين باجلرمية.
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نتيجة  �عتربها  �لتي  �لفقر،  لظاهرة  تف�صرًي�  �إير�ن،  �أحياء مدينة«طهر�ن« يف  لأحد  در��صته  »بارفيز بري�ن« يف  ويقدم 

لتفاعل بني عمليات �لبناء�ت و�لأنظمة و�ملنظمات و�أخري� �لأحد�ث �ليومية. وهي ل تختلف كثريً� عما طرح يف �ملد�ر�ص 

�أو لها م�صتوى حتليل �لوحد�ت �ل�صغرى كدر��صة  �لأمريكية، فقد و�صع »بري�ن« ثالثة م�صتويات لتحليل ظاهرة �لفقر، 

ظهور  عن  �مل�صوؤولية  و�لعو�مل  �خللفية  تف�صري  ميكن  ل  فقط  �مل�صتوى  هذ�  خالل  ومن  �ل�صخ�صية،  و�لأحد�ث  �لأ�صرة 

�لفقر، فالأ�صئلة �ملتعلقة »مباذ�« و«كيف« ل ميكن �لإجابة عليها بتحليل »�لأحد�ث« بحد ذ�تها. ويرى �نه لكي ن�صل �إىل 

تف�صري و�ٍف فيما يتعلق بظاهرة �لفقر، فاإنه يجب �لأخذ باحل�صبان در��صة �لعمليات �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية 

و�لأنظمة و�ملنظمات للمجتمع، وهذ� هو م�صتوى �لتحليل �لثاين، ويطلق عليه م�صتوى حتليل �لنظم، �أما �مل�صتوى �لثالث 

فهو م�صتوى حتليل �لوحد�ت �لكربى و�لذي يدر�ص �لبناء �لجتماعي لنف�ص �ملجتمع و�أبعاده �لتاريخية .. ويوؤيد« حممد 

�لنقر�بي« ربط حتليل موؤ�صر�ت �لفقر بالبناء �لجتماعي �خلا�ص بكل جمتمع مبا يحمله من عالقات �جتماعية ونظم 

�أخرى )�لنقر�بي،2002، �ص6(. 

�ملقابالت  ��صتخد�م  �صرورة  على  �أي�صا  يوؤكد  فهو  »بري�ن«  طرحها  �لتي  �لثالثة  �لتحليلية  �مل�صتويات  تلك  جانب  و�إىل 

�ملتعمقة و�ملالحظة بامل�صاركة لكي ن�صل �إىل حلول فعالة لظاهرة �لفقر. ويف ورقة �لعمل �لتي طرحها )بارفيز بري�ن( 

يف حلقة �لنقا�ص« �لفقر و�آثاره على فئات �ل�صرق �لأو�صط« قدم تف�صريً� �أو�صح �أهمية ��صتخد�م �ملدخلني، لفهم ظاهرة 

�لفقر، �أولهما مدخل �ملالحظة بامل�صاركة و�لتي ��صتنتجت من خالله در��صات علم �لإن�صان عن نظرة �لفقري �إىل نف�صه، 

�أن در��صة مفاهيم مثل »�ل�صيق« �أو �صوء  �حلال و«�لتاأهيل« تعمق من فهمنا للعمليات �لتي ت�صاعد على ��صتمر�ر �لفقر، 

فاملفهوم �لأول يعني عدم �لقدرة على �لدفاع وعدم �لأمان و�لتعر�ص لل�صقوط و�ملخاطر و�ل�صدمات و�لقلق، �أما �ملفهوم 

�لثاين فيق�صد منه �لطرق �ملعقدة �لتي ي�صتطيع بها رب �لأ�صرة �أن ي�صتفيد من �ملو�رد من حوله. ويوؤكد »بري�ن« على �أن 

فهم هذين �ملفهومني ي�صاعد على تف�صري كيف �أن �لفقر يختلف يف تاأثريه على �لنا�ص حتى يف �لأ�صرة �لو�حدة.
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 �أما �ملدخل �لآخر �لذي تبناه، فهو �ملدخل �لتنموي ويرى »بري�ن« من خالل هذ� �ملدخل �أن م�صببات �لفقر متد�خلة، 

�لبيئة و�لإ�صكان و�ل�صحة و�لدخل و�لتعليم وغريها، ويجب تتبعها بطريقة من�صقة. وقد و�صف »بري�ن« ما  وهي 

و�ملالب�ص  �لغذ�ء  م�صاريف  وتقليل  �لأ�صرة،  �إنفاق  كطريقة  �لفقر،  مع  و�لتكيف  للدفاع  كاآليات  �ل�صكان  به  يقوم 

و�إلغاء �لن�صاطات �لرتفيهية، و�لعمل �صاعات �إ�صافية، �أو �لبحث عن عمل �إ�صايف، وبحث �لزوجات عن مهنة لزيادة 

دخل �لأ�صرة. و�لطلب من �لأطفال �أو �إجبارهم على �لعمل، وهذه من �أ�صو�أ �آليات �لتكيف و�أ�صدها �أملًا. وقد ظهر 

�لتاأييد ملبد�أ �مل�صاركة من قبل عدد من �لباحثني.

كما تبنى »عبد �لبا�صط عبد �ملعطي » يف بحثه عن �لفقر �لب�صري يف �لوطن �لعربي مفهومًا للفقر بعدين متد�خلني 

»فقر �لقدرة« و »فقر �لقوة« حيث ي�صري فقر �لقدرة �إىل �ل�صتبعاد و�حلرمان من فر�ص �لتدريب و�لتاأهيل �لتعليمي 

و�ملعريف و�ل�صحي و�لغذ�ئي، وي�صري فقر �لقوة �إىل �ل�صتبعاد و�حلرمان من �خللفية �لر�أ�صمالية ومن فر�ص عمل 

م�صتقرة لها عو�ئد ت�صبع �لحتياجات �لأ�صا�صية و�حلرمان من �مل�صاركة يف �صنع �لقر�ر�ت، ويرى �أن فقر �لقدرة 

ينتج فقر �لقوة )عبد �ملعطي، 2002، �ص9 (.

ب - العالقة بني الفقر وال�شيا�شةالقت�شادية:

�إن �لآثار�لقت�صادية �لتي تعك�صها م�صكالت �لقت�صاد �لكلي، تظهرب�صكل جلي على جميع �لقطاعات على م�صتوى 

�لقت�صاد �لقومي وتظهرب�صكل و��صح على �أغلب �أفر�د �ملجتمع. ولأنها كذلك جند �أن �لو�قع يوؤكد �أن كثرًي� من 

�إىل  �لفقر كظاهرة متتد جذورها  �إن  �لفقر.  و�أثر غري مبا�صر يف  �أثر مبا�صر  لها  �لكلية  �ل�صيا�صات �لقت�صادية 

جمموعة ت�صوهات �صيا�صية و�قت�صادية و�جتماعية وثقافية، ولعل من �أهم هذه �لت�صوهات، �لت�صوهات �لقت�صادية، 

وجتارب �لدول �ملختلفة توؤكد �أن وجود �لختاللت �لهيكلية و��صتمر�رها يف �أي �قت�صاد يجعل �لنتائج �لإيجابية 

�لناجمة عن هذ� �لقت�صاد �أمًر� �صعب �ملنال ويبدو م�صتحيال، وهذ� بدوره يرتك تد�عياته على �صكل تباطوؤ يف 

�لنمو ومن ثم على م�صتوى �ملعي�صة وتر�صيخ ظاهرة �لفقر. �إن �صيا�صات �لقت�صاد �لكلي ترتك �آثارها وتد�عياتها 

على �لفقر، لأن ظاهرة �لفقرمرتبطة �رتباًطا وثيًقا بكل مقولت �لقت�صاد �لوطني ومو��صيعه على �مل�صتوى �لكلي. 
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لالأ�صعار  �لعام  وبامل�صتوى  و�لتوظيف  و�ل�صتثمار  و�ل�صتهالك  �لقومي  و�لدخل  �لإجمايل  بالناجت  يرتبط  فالفقر 

بكل  ويتاأثر�لفقر  �أو�لت�صخم،  �لرو�ج  حيث  من  �لقت�صادي  �لبلد  و�صع  ويف  للدولة  و�ملالية  �لنقدية  وبال�صيا�صة 

متغري�ت هذه �لعو�مل �صلًبا �أو �إيجاًبا بناءعلى ما �صبق ولأن جمال �لبحث ل يت�صع ل�صتعر��ص �لعالقة وحتليلها بني 

كل مو��صيع �لقت�صاد �لكلي و�لفقر، �صيتم �لرتكيز على بع�ص �لأ�صا�صيات، حيث �صي�صتعر�ص �لبحث �لعالقة بني 

�لفقر و�لبطالة و�لدخل، ثم �لعالقة بني �لفقر و�لنمو �لقت�صادي )هالة، 2005، �ص34(.

1- العالقة بين الفقر والبطالة:
�إز�لة  �أن  مقتنعني  �لعالقة  هذه  عن  �لكثريون  يتكلم  �لأحيان  غالب  و�لبطالة،ويف  �لفقر  بني  وثيقة  عالقة  هناك 

�لبطالة �صتزيل �لفقر، على �لرغم من �أن هناك تقارير للبنك �لدويل حول تقييم �لفقر يف بع�ص �لبلد�ن توؤكد �أن 

م�صكلة �لفقر و�لفقر�ء لي�صت د�ئًما م�صكلة بطالة و�إمنا يف �أغلب �لأحيان هي م�صكلة �نخفا�ص يف �لأجور بالدرجة 

�لأوىل، �إذ ل ميكن �لف�صل ب�صهولة بني �لبطالة و�نخفا�ص �لأجورعلى م�صتوى �لقت�صاد �لوطني.  ولكن يف �لوقت 

نف�صه �إن �لرت�بط �لع�صوي بني �لبطالة و�لفقر وباأنهما ينبثقان من من�صاأ و�حد م�صرتك �صحيح وموؤكد على �لرغم 

من تاأثري عامل �لأجور. فتقرير�لبنك  �لدويل رغم تاأكيده �أن 6% فقط من جمموع �لفقر�ء يف �لأردن عاطلون عن 

�لعمل، ي�صل �إىل ��صتنتاج باأن تدين �لأجور هو�صبب رئي�صي للفقر ولي�ص �لبطالة، كما يوؤكد تقرير �لفقر يف �صورية 

�ل�صادر عن برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي حول �لعالقة بني �لفقر و�لبطالة باأن م�صاركة �لفقر�ء �نخف�صت يف 

�صوق �لعمل مقارنة بغري �لفقر�ء ب�صكل �إجمايل، وميكن �إرجاع �لفقر �إىل عدم قدرة �أفر�د �لأ�صرة على �مل�صاركة يف 

�لن�صاطات �ملدرة للدخل. 
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وهناك تاأكيد يف �لتقرير �مل�صار �إليه �أن هناك عالقة تر�بطية بني معدلت �لبطالة و�لفقر على �مل�صتوى �لقومي حيث 

و�صلت  حني  يف   ،2004 يف   %  12 �إىل  و�صلت  فقد  و�لريف،  �حل�صر  من  كل  يف  �لفقر�ء  بني  �لبطالة  معدلت  �زد�دت 

�ملعدلت بالن�صبة �إىل غري�لفقر�ء �إىل – كل من �حل�صر و�لريف يف عام2003 – 2004م و�صلت معدلت �لفقر �إىل 

�أعالها بني - %7.4 يف �حل�صرو 9% يف �لريف. يف عام  2003 �لعاطلني عن �لعمل يف �حل�صر وبني �لعاطلني عن �لعمل 

�أو�لعاملني من دون �أجريف �لريف فقد بلغت ن�صبة �لفقر بني �صفوف �لعاطلني 1.5 �أمثال ن�صبتها  بني كل �صكان �حل�صر 

�أو باآخر  حتى يف �لبلد�ن �ل�صناعية �ملتطورة، لبد من �لإقر�ر بتد�عيات و�آثار �لعوملة بكل مظاهرها، فالعوملة ب�صكل 

تعيد ت�صكيل �صوق �ليد �لعاملة، �إذ �إنها تدعم وتعزز �لنمو يف �لوظائف �لتي تتطلب �ملهار�ت و�لكفاء�ت �لر�قية �ملرنة، 

يف حني تقلل �لرتكيز على �لعمالة غري �ملاهرة وغري �ملرنة. فالبطالة هي �لآن يف �أعلى معدلت لها يف مرحلة ما بعد 

�حلرب �لعاملية �لثانية يف كثري من �لبلد�ن، وهي �آخذة يف �لزدياد يف معظم بلد�ن منظمة �لتعاون و�لتنمية، لذلك جند 

�أن �لكثريين من �ملهتمني عندما يبحثون يف �لعالقة بني �ل�صيا�صة �لقت�صادية و�لفقر و�لبطالة يوؤكدون �للتز�م بتاأمني 

�لعمالة�لكاملة، وبتغيري هيكل �ل�صر�ئب و�مل�صتحقات لت�صجيع �لعاطلني على قبول ما يعر�ص عليهم من وظائف، ومن 

ثم زيادة م�صتوى �مل�صتحقات للم�صنني، و�لأمهات �لوحيد�ت �لالتي يرعني �أطفاًل �صغار �ل�صن، و�لعاطلني لأجل طويل، 

ف�صاًل عن �لعمل ب�صكل عام على توفري �لعمل �ملنتج للفرد �أو �لأ�صرة وذلك من خالل �لتاأهيل �ملهني و�جل�صماين. ويرى 

�لباحث يف ذلك تاأكيًد� على �أهمية تخفي�ص معدلت �لبطالة يف �حلد من �لفقر. وهذ� ما جنده يف �لبلد�ن �لنامية �لتي 

توؤكد يف بر�جمها �لتي تطلقها للحد من �لفقر و�لبطالة مًعا �لرت�بط �لوثيق بينهما، وتوؤكد �إطالق بر�مج تنمية ومتويل 

�مل�صروعات �ل�صغرية وبر�مج دعم �لتدريب و�لت�صغيل و�إعادة �لتاأهيل �ن�صجاًما مع متطلبات �صوق �لعمل.



8989

�ل�صباب �لرجال �لفقر�ء  �لفقر وبطالة  �أ�صباب �لعالقة بني  ويطرح«بولبيرت�صون« يف مناق�صته للفقر �حل�صري، 

من �لأقليات، و�لتي منها وجود �لعمال �لأجانب �لذين �أ�صبحو� مناف�صني للعمال �ملحليني، وكذلك م�صتوى �لأجر 

للعمال يف �لدول �لنامية يعد منخف�صًا جدً� مما ي�صجع �ل�صركات على �لنتقال لهذه �لدول �أو ��صتقد�م �لعمال 

�رتفاع  �إىل  �لأ�صباب، كذلك يرجعها  �أحد  �ل�صرعيني  �ل�صرعيني وغري  �مل�صافرين  �أحجام  �رتفاع  يعد  منها، كما 

ن�صبة م�صاركة �ملر�أة يف قوة �لعمل، وي�صف«بيرت�صون« هذه �لفئة باأنها من ذوي �مل�صتويات �لتعليمية �ملنخف�صة 

ومن غري �ملتزوجني، حيث �أن �لبطالة بني �ملتزوجني �قل لأحد  �أمرين، �إما لأن �لرجل �ملتزوج ي�صعر بامل�صوؤولية 

�أن  جتاهل  ميكن  ل  تاريخية  ناحية  ومن  لكليهما،  �أو  للزو�ج  قابلية  �أكرث  يكون  يعملون  �لذين  �لرجال  لأن  �أو   ،

�ل�صباب من �لأ�صل �لأفريقي كانت فر�صهم يف �لتعليم و�لتدريب �قل من �لبي�ص، كما �أنهم ين�صحبون من �ملد�ر�ص 

مبعدل �أعلى من �ن�صحاب �لبي�ص لكن »بيرت�صون« مل يتعر�ص لالأ�صباب �لذ�تية �لتي ترفع من ن�صبة بطالة �ل�صباب 

و�أكرث  بالعمل  �لتز�ما  �أكرث  �ملر�أة  تكون  فقد  حملهم،  �ملجتمع  نف�ص  من  �ملر�أة  حتل  بينما  �لرجال  من  �لفقر�ء 

��صتمر�رية فيه.ويعد طرح«ويل�صن«و«بيرت�صون« عن مناف�صة �لعمال �لأجانب للعمال �ملحليني، وتف�صيل �ل�صركات 

و�ملوؤ�ص�صات �ملحلية للعامل �لأجنبي، �صبيًها مبا يعانيه جمتمع مدينة �لريا�ص من بطالة �ل�صباب يف �لوقت �لذي 

تزخر �مل�صانع و�لور�ص و�ملوؤ�ص�صات �لأهلية بالعامل �لأجنبي.

2- العالقة بين الفقر والنمو ومستوى الدخل:
  يهتم �لعامل با�صره باآثار تفاقم ظاهرة �لتوزيع غري �لعادل للدخول و�لرثو�ت وما ينجم عنه من �ت�صاع 

رقعة �لفقر، فتد�عت �ملوؤمتر�ت �لدولية �لو�حد تلو �لآخر للبحث يف مكافحة �لفقر و�حلد منه، و�صنت �ملوؤ�ص�صات 

�لدولية وعلى ر�أ�صها �لبنك �لدويل هجوًما على �لفقر.
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 ف�صال عن �أن �لهتمام �لعاملي مب�صاألة �لفقر حث حكومات �لبلد�ن على مر�جعة �صيا�صاتها �لقت�صادية و�لجتماعية، 

وكذلك حفز �لعديد من �ملفكرين �لقت�صاديني على �إعادة �لنظر يف �مل�صلمات �لتي ركنو� �إليها يف ما يتعلق بالعالقة 

بني �لنمو �لقت�صادي وتوزيع �لدخل. عقوًد� طويلة ظل �لفكر �لقت�صادي يتناول م�صاألة توزيع عائد�ت �لإنتاج من 

مدخل كفاءة �لتوزيع وتاأثريها يف تخ�صي�ص �ملو�رد و�لنمو �لقت�صادي، وتعتمد كفاءة توزيع عائد�ت �لإنتاج على مبد�أ 

تفاوت �مليل لال�صتهالك بني خمتلف طبقات �ملجتمع، فامليل لال�صتهالك يكون كبرًي� ن�صبًيا عند �مل�صتويات �ملنخف�صة 

من �لدخل و�صغرًي� ن�صبًيا عند �مل�صتويات �ملرتفعة من �لدخل، مبعنى �آخر، كلما �زد�د دخل �لأ�صرة �نخف�ص ميلها 

�لدخول هو�أمر  �لتفاوت يف  �أن  �لتحليل �عترب )�آرثرلوي�ص(  وتاأ�صي�ًصا على هذ�  و�رتفع ميلها لالدخار.  لال�صتهالك 

جيد للنمو �لقت�صادي باعتبار �أن �لأغنياء يدخرون �أكرث من �لفقر�ء ما ميكن من زيادة �لرت�كم �لر�أ�صمايل �لذي 

هو مفتاح �لنمو، وكلما �رتفع معدل �لنمو نالت �ل�صر�ئح �لجتماعية �لفقرية ن�صيًبا من ثماره. بيد �أن هذ� �لتحليل 

�لنامية  �لبلد�ن  �لتي طبقت على  �لدر��صات  نتائج بع�ص  �أظهرت  �إذ  �ل�صبعينات،  تعر�ص لنتقاد�ت جدية يف مطلع 

وجود عالقة �صلبية بني �صوء توزيع �لدخل و�لرثوة من ناحية و�لنمو �لقت�صادي من ناحية �أخرى على �ملدى �لبعيد 

ميكن للنمو �لقت�صادي �أن يكون �أد�ة قوية للق�صاء على �لفقر، فالنمو �لقت�صادي يفرت�ص �أن يزيد �لإنتاجية ومن ثم 

�أن تزيد دخول �لفقر�ء، ويو�صع نظام �لفر�ص و�خليار�ت تاريخًيا. كان �لنمو�لقومي �ملطرد للناجت �ملحلي �لإجمايل، 

مقروًنا بزيادة �لأجور و�لإنتاجية، وكان ذلك �أحد �جلو�نب �ملهمة و�لأ�صباب �لتي �صاعدت على �خلروج من �لفقر يف 

�لبلد�ن �ل�صناعية. ويف �لعقود �لأخرية من �لقرن �لع�صرين خف�صت معدلت �لنمو �ملرتفعة من ن�صبة �لفقر ب�صكل 

حاد يف بلد�ن مثل �ل�صني، و�أندوني�صيا وماليزيا. ولكن هذه �لنجاحات تاأتي متناق�صة �أحياًنا، ففي بلد�ن كثرية، عجز 

�لنمو عن �حلد من �لفقر، �إما لأن �لنمو كان بالغ �لبطء �أو ر�كًد�، �أو لأن نوعيته وهيكله مل يكونا منا�صرين للفقر�ء 

مبافيه �لكفاية، �إذ �إن �لتنمية ح�صلت يف �لدول �ملتقدمة – تاريخًيا – عرب�لرتكيزعلى قنو�ت �لناجت �لقت�صادي، 

وهذ� ما دفع �لبلد�ن �لنامية �إىل �لتم�صك يف مرحلة ما بعد �حلرب �لعاملية �لثانية بالنموذج �لذي يحتل فيه �لنمو 

�لقت�صادي �ملكانة �لرئي�صية، ولكن �لو�قع �أثبت عدم دقة هذ��لتوجه و�صو�به فيما يتعلق بالتخفيف من معدلت �لفقر 

لذلك تطور مفهوم �لتنمية لي�صمل ق�صايا �جتماعية مثل �لتخفيف من حدة�لفقر و�إعادة توزيع �لدخل.
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 ومن �لأخطاء �لبارزة �لتي �أ�صهمت يف �لإخفاق كمر�دف للتنمية مع ما ت�صمنه من »�لنمو« �لتنموي يف �لبلد�ن �ملتخلفة، 

كان �لرتكيز �ملكثف على ق�صور يف �لروؤية �ل�صاملة �لتي �أدت �إىل �إهمال م�صائل على جانب كبريمن �لأهمية كتنمية 

�ملو�رد �لب�صرية و�لبناء�ت �لجتماعية و�لثقافية و�ملوؤ�ص�صية ورفع كفاءة �لإد�رة و�لعمليات �لتنظيمية ويف �لو�قع هناك 

جدل قائم حول �أهمية �لنمو �لقت�صادي بالن�صبة للحد من �لفقر، فالفريق �ملتفائل بدور �لنمو ي�صري �إىل �أن �لفقرعادة 

ما ينخف�ص ب�صرعة �أكرب يف �لبلد�ن �لأ�صرع منًو�، و�أن معظم �لفقر�ء يربحون يف كل مكان تقريًبا خالل مر�حل �لنمو 

�ل�صريع، �أما �لفريق �ملت�صائم من دور�لنمو، فاإنه ي�صري �إىل �لأ�صر�ر �لتي ميكن �أن تنجم عن �أوجه �لتكيف �لتي يتم 

�لأخذ بها لتي�صري عملية �لنمو، ول �صيما �لختاللت �لتي ت�صرب �لفقر�ء و�ملعرتف به عموًما �أن �لنمو �لقت�صادي هو 

�أوىل �ل�صرور�ت �لالزمة لتخفيف حدة �لفقر. فالقت�صاديات �لتي تنمو ب�صرعة تكون فر�صتها يف �لتغلب على �لفقر 

�أكرب من فر�صة �لبلد�ن �لتي ينخف�ص فيها �لدخل �ل�صنوي. �لأمثلة على �لبلد�ن �لتي جنحت يف تخفيف حدة �لفقر 

ت�صري �إىل وجود عالقة عك�صية بني �لنمو �لقت�صادي وتخفيف حدة �لفقر، ولكن لبد �أن يكون منط �لنمو موؤدًيا �إىل 

حت�صني توزيع عائد�ت �لنمو �لقت�صادي، فمع �أن منو م�صتوى �لدخل وزيادته يعد �أمًر� مهًما، ولكن ذلك ل يكفي، �إذ 

حتى يكون تقلي�ص �لفقر م�صتمر� يجب �أن يكون توزيع �لدخل عقالنًيا يطال جميع �صر�ئح �ملجتمع ول �صيما �لفقر�ء 

�لتوزيع  و�إن �صيا�صات  �لفقر،  �لنمو �لقت�صادي �صرط لبد منه لتخفيف حدة  �إن  ياأتي:  منهم، ويرتتب على ذلك ما 

يجب �أن تتجه نحو تعزيز فر�ص �لفقر�ء يف متلك �لإمكانات، و�إن �صيا�صات �لنمو �لقت�صادي و�صيا�صات �لتوزيع يجب 

�أن تو�صع يف �إطار يتكامل مع �لتوجهات �ل�صيا�صية و�لقت�صادية و�لبيئية. فعلى �صبيل �ملثال �رتبط �لفقر يف �ملنطقة 

�لعربية مع �صعف يف �لأد�ء �لقت�صادي، وهي ظاهرة عك�صت ف�صل كل من �ل�صوق و�لدولة، فالنمو �لقت�صادي لي�ص 

�صرًطا كافًيا للتخفيف من حدة �لفقر، ولبد من �قت�صاد مو�صع يخلق فر�ص عمل جديدة كافية، ويرتب �أجوًر� �أعلى 

من حد �لفقر )لنجاح �أية عملية تنموية تقلل من �لفقر، ولكن هذ� هو بالتحديد منط �لنمو �لقت�صادي �لذي ما ز�ل 

مفقودً� يف �لغالبية �لعظمى من �لقت�صاديات �لعربية )�ملرجع �ل�صابق، �ص39(.
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هناك در��صات توؤكد �أن �أ�صاليب �لتنمية �لتي طبقت يف �لبلد�ن �لنامية كانت قا�صرة وعك�صت مفهوم خاطئ عن فل�صفة 

لذلك  �لفقر،  و�لتقليل من عو�ر�ص  للحد  كافًيا  يكن  �ملتقدمة مل  �لدول  �لنمو كما فعلت  �إن رفع معدلت  �إذ  �لتنمية، 

�نتقل �لهتمام من رفع معدل �لنمو �إىل �لق�صاء على �لفقر�أوعلى �لأقل يف �لتخفيف من حدته، فرغم �رتفاع �ملعدلت 

�ل�صريعة للنمو، مل يق�ص على �لفقر ب�صبب �لتفاوت �لهائل يف توزيع �لدخل �لقوم. ومع ذلك عندما نتكلم عن توزيع 

�لدخل و�لرثوة يف �ملجتمع، فاإن �لأمر لي�ص �صهال، لأنه يحمل يف طياته �لكثري من �لتعقيد�ت، فتوزيع �لدخل يف �أي بلد 

ل يتم ب�صورة �آلية، بل هو وليد عملية معقدة تعك�ص �لتطور �لتاريخي و�لتطور �لجتماعي لهذ� �لبلد. ي�صري)وليام فان 

�إيفن) �إىل �أن �لتاأثري �مل�صرتك لكل من �لنمو �لقت�صادي و�ل�صيا�صات �لجتماعية �لفعالة �أدى �إىل �نخفا�ص هائل يف 

�لفقر، �إذ�إنه يف م�صر ونتيجة ل�صيا�صات �حلكومة �لتي ��صتهدفت �ل�صتثمار يف م�صروعات �لبنية �لأ�صا�صية و�خلدمات 

�لجتماعية تعززت معدلت �لنمو �لقت�صادي �لتي حافظت على م�صتوياتها �لعالية، و�أ�صهمت يف تخفيف ظاهرة �لفقر. 

�إذ �إن متو�صط ن�صيب �لفرد �زد�د مبقد�ر 7%  خالل �ملدة 1973 �إىل 1982م .

ويوؤكد �ملهتمني بالفقر �أن جناح �أية �إ�صرت�تيجية للق�صاءعلى �لفقر رهن بالنمو �لقت�صادي �لقوي و�مل�صتد�م وبالتوزيع 

�جليد و�لناجح لثماره. فمن دون منو �قت�صادي �صوف يكون من �لع�صري، بل من �مل�صتحيل، حتويل بر�مج حماربة �لفقر 

�إذ  وزيادة فر�ص �لعمل ودخول �لفقر�ء. فالنمو �لقت�صادي ي�صكل �صرًطا �صرورًيا ولي�ص وحيًد� للق�صاء على �لفقر، 

ا حقيقية لل�صر�ئح �لفقرية من �ملجتمع، ول�صيما يف �لو�صط �لريفي وذلك بت�صجيع �لن�صاطات  يتعني �أن يتيح �لنمو فر�صً

�إىل م�صتوى  �لو�صول  �لنمو، يجب  وترية  ت�صريع  �لعالية على خلق فر�ص عمل. وحتى ميكن  �لقدرة  �لقت�صادية ذ�ت 

�لهيكلية بحيث  �لإ�صالحات  �إىل مو��صلة  �صاملة تهدف  �قت�صادية  تد�بري  يتعني و�صع  لذلك  �ل�صتثمار�ت.  �أعلى من 

ي�صهل ح�صد �لدخار وتوجيهه نحو �ل�صتثمار�ت �لإنتاجية. لذلك من �ملوؤكد ومهما كان �لتفاوؤل �أو �لت�صاوؤم حول �لنظرة 

�أمر �صيء  �أنه حيث ل يكون هناك منو حتًما هو  �لتاأكيد  �لفقر و�لبطالة ميكن  للنمو �لقت�صادي ودوره يف �حلد من 

بالن�صبة للفقر�ء، ودون �لنمو�لقت�صادي ي�صتحيل تقريًبا �حلد من فقر�لدخل، فالتعجيل بالنمو �لقت�صادي هو �أمر 

بالغ �لأهمية، ولكن �لنمو �ملنا�صر للفقر�ء لي�ص جمرد منو يف حد ذ�ته، بل هو منو يعيد �لعمالة �لكاملة ويو�صع �لفر�ص 

كاأولوية ق�صوى لل�صيا�صة �لقت�صادية، �إًذ� �لنمو �لقت�صادي ليكفي وحده ملو�جهة م�صكالت �لفقر و�لبطالة، ولكن يف 

�ملقابل لميكن مو�جهة تلك �مل�صكالت دون معدلت منو �قت�صادي مرتفعة.
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3- العالقة بين الفقر واقتصاد السوق:
�أ�صارت �لعديد من �لدر��صات على �أنه لبد من حتقيق معدلت منو مرتفعة لتحقيق ناجت مرتفع يتو�فق مع توزيع 

عادل – �إىل حدما – لهذ� �لناجت للق�صاء �أو للتخفيف من حدة �لفقر. �إًذ� يتطلب �لأمر ب�صكل حتمي �ختيار منوذج 

تنموي فعال لتحقيق معدلت منو مرتفعة. و�لالفت للنظر �أن تتبعا لأو�صاع �لقت�صادية و�لجتماعية لأغلب بلد�ن 

�لعامل ول�صيما �ملتخلفة منها، يو�صل �إىل �أنه من منظار �لقت�صاد �ل�صيا�صي ميكن �لتاأكيد �أن عملية �ل�صتنها�ص 

�ملجتمع  ملو�رد  �صاملة  تنمية  عن  مبعزل  �لتحقق  م�صتحيلة  باتت  �ملتخلفة،  �لبلد�ن  يف  و�لجتماعي  �لقت�صادي 

وقدر�ته �لإنتاجية، �لأمر �لذي يفرت�ص �أن تكون هذه �لتنمية مرتبطة بخطة ت�صاعد على حتقيق �لتقدم �لقت�صادي 

�لعامل  بلد�ن  �لتخلف يف  �أحاطت بن�صوء  �لتي  �لتاريخية  �إدر�ك �صامل لأهمية �لظروف  و�لجتماعي، ومنبثقة عن 

�لثالث. ومن �ملوؤكد �أنه بقدر ما كانت �لتنمية يف وقت �صابق يف بلد�ن �لعامل �لثالث �صعبة �ملنال وحتتاج �إىل جهود 

م�صنية ومعقدة لتحقيقها، فاليوم تو�جه هذه �ملجموعة من �لدول يف �صعيها لتحقيق تنميتها عو�ئق �أكرب مما كان 

يف �ل�صابق، وهي �صعبة �ملنال �أكرث من قبل ومعقدة �أكرث بكثري. فالهوة بني �لدول �لغنية و�لفقرية �زد�دت  بدل �أن 

�أن �لدول �لتي حققت  تتقل�ص، لأن معظم �ملحاولت �لتي هدفت �لو�صول �إىل تنمية حقيقية باءت بالف�صل وحتى 

معدلت مرتفعة يف �لنمو مل تتمكن من �لق�صاء �أو �لتخفيف من حدة �لفقر(؛ لأن معدلت �لنمو �ملرتفعة ل تكفي 

وحدها، دون �لتوزيع �لعادل لنتائج هذ� �لنمو لذلك جند �أن �مل�صوؤولني يف �لبلد�ن �ملتخلفة خالل عقدي �خلم�صينات 

�لتنموية يف حماولة  �إ�صرت�تيجيتهم  �أهد�ف  �أ�صا�صية يف  �إجر�ء تغيري�ت  �لقرن �ملا�صي عملو� على  و�ل�صتينات من 

لو�صع حد لعو�ر�ص �لفقر، وبالفعل �نتقل �لهتمام من رفع معدل �لنمو، �إىل �لق�صاء على �لفقر �أو على �لأقل يف 

�لتخفيف من حدته. �إن �صعوبة �لق�صاء على �لفقر رغم �ملعدلت �ل�صريعة يف �لنمو كان ب�صبب �لتفاوت �لهائل يف 

�أنظمة معظم �لبلد�ن �ملتخلفة حتول �إىل فكر ب�صيط وجمرد وعام،  توزيع �لدخل �لقومي، )فالفكر �لتنموي لدى 

�أفقده �ل�صمة �لو�قعية وبد� مفتقًر� �إىل �لكفاءة �لإ�صرت�تيجية و�لتطبيقية ومتاأثًر� بنماذج �لقت�صاديات �لغربية من 

�إدر�ك خا�صياتها �ملتمايزة عن خا�صيات �قت�صاديات �لبلد�ن �ملتخلفة، و�لأمر �لأخطر يف �ملو�صوع ويف ظل  دون 
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�لعوملة و�ملتغري�ت �لعاملية �جلديدة �إن �ملوقف �لتنموي يف �لبلد�ن �ملتخلفة �زد�د �صعوبة وتعقيًد�، فالعوملة و�ملتغري�ت 

�لعاملية �لقت�صادية �جلديدة ر�صختا �نت�صار �ل�صوق �لعاملية و�لليرب�لية �جلديدة وفر�صتا على �لعامل قاطبة، حتريًر� 

جتارًيا �صاماًلوحركة حرة يف روؤو�ص �لأمو�ل و�صعًيا م�صعوًر� �إىل �لربح عرب �ملناف�صة �أحياًنا و�لحتكار �أحياًنا �أخرى. 

يف �لو�قع �إن نظام �ل�صوق يوفر �آلية لتحديد �لأ�صعار من خالل تالقي �لعر�ص مع �لطلب، ف�صال عن �أنها متثل جمال 

وب�صكل كبري  تت�صوه وت�صعف م�صد�قيتها عندما يوجد  �لت�صعري  �آلية  �أن  �إل  �لقت�صادية،  �لفردية  للمبادرة  مفتوًحا 

�لحتكار يف جانب �لعر�ص، كما �أن �لحتكار يف �ل�صوق يحد من دخول �ملبادرين �لقت�صاديني �جلدد، و�ل�صوق توفر 

ا جديدة للعمل لكنها تهدد وظائف �لعمل �ملتو�فرة ب�صورة متكررة كلما مرت دورة يف �ل�صوق �لر�أ�صمالية مبرحلة  فر�صً

�لفائ�ص يف �لعر�ص و�لنق�ص يف �لطلب و�لنكما�ص يف �لقت�صاد، وميثل تقلي�ص �لوظائف �صمة �أ�صا�صية مميزة لنظام 

�لعوملة، على �لرغم من �أن �حلد من وظائف �لعمل �صمة مميزة للر�أ�صمالية منذ ن�صوئها وخالل تطورها عرب �ملر�حل 

�ملختلفة و�صول �إىل �ملرحلة �لر�هنة من �لعوملة. �إن هذه �ملرحلة تتميز عن �ملر�حل �ل�صابقة باملدى �لبالغ �لذي ي�صل 

�إليه فعل �ل�صوق و�لتناف�ص على �لربح وت�صريع �لتجديد يف �لتكنولوجيا و�لإنتاج يف �صروط �لعمل ول �صيما منها عدد 

�لوظائف �ملتاحة و��صتقر�رها و�لأجور �مل�صتحقة فيها، ذلك �أن حترير �لتجارة على �ل�صعيد �لعاملي باأ�صره وما يوؤدي 

�لعمل حتديًد�  و�أجور  �إجمال  �لإنتاج  تكاليف  بالتناف�ص على تخفي�ص  يدفع  �ملناف�صة،  و�حتد�م يف  ��صتد�د  �إليه من 

�إىل �أق�صى مدى، في�صتد �لندفاع نحو�لتناف�ص لتجديد �لتقانة ورفع فعاليتها �لإنتاجية وتقليل �لعمالة يف ظلها �إىل 

ا على نحو مل ي�صبق له مثيل �مليل �إىل تقلي�ص فر�ص �لعمل وردع �رتفاع �لأجور  ا، وهكذ� ي�صتد �أي�صً �أق�صى مدى �أي�صً

و�حلد من �ملز�يا �لجتماعية. �إن حرية �ل�صوق ت�صرتط عدم تدخل �لدولة، ومن �أهم مبادئها ترك �خليار �لقت�صادي 

�لتناف�صي يتحقق بحرية تامة، و�أي تدخل من قبل �لدولة يعطل �آليات �ل�صوق، وهو خروج عن مفهوم ومبادئ حرية 

�أن هذه �حلرية ب�صكل تلقائي هي �ملوظف �لأمثل للمو�رد، ودون وجود �حلرية  �أن�صار حرية �ل�صوق  �ل�صوق، وبر�أي 

�لقت�صادي  �ل�صعيد  �لدويل على  �ملناخ  �أن  �ملالحظ  ومن  للمو�رد،  �لأمثل  �لتوظيف  يتحقق  لن  �لدولة  دور  وتقييد 

�لنموذج  ُهِزَم  �أن  �ل�صوق بعد  �لعاملية �جلديدة، قد ر�صخ طابع �لقت�صاد �حلر ونظام  �لعوملة و�ملتغري�ت  يف ع�صر 

�ل�صرت�كي �ل�صوفييتي، وبد�أ �حلديث عن �أن �لطريق �لوحيد �إىل �لتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية هو نظام �ل�صوق 

و�إطالق �لعنان لقوى �ل�صوق وحتييد دور �لدولة وتر�صيخ �ملناف�صة �حلرة،
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 وبد�أت �لدعو�ت �لتي تنظر �إىل �لإ�صالح �لقت�صادي، تنت�صر وفقا لو�صفة �لليرب�لية �لنمو �لقت�صادي و�للتحاق 

بالعوملة و�لندماج يف �لقت�صاد �لعاملي، و�لتي تدورحول ثالثة �أمور �أ�صا�صية:

�أولها: زيادة �لعتماد على �لأ�صو�ق �حلرة، �صو�ء فيما يتعلق باملعامالت �لد�خلية �أو �ملعامالت بني �لد�خل و�خلارج، 

�صامال حترير �لتجارة وفتح �لأبو�ب �أمام تدفقات �ل�صتثمار �لأجنبي .

�ل�صبل، مبا  ب�صتى  وت�صجيعه  �لتنمية،  و�عتباره ركيزة  و�لأجنبي،  �ملحلي  ب�صقيه  �لطريق لقطاع �خلارج  ثانيها: فتح 

يف ذلك �خل�صخ�صة و��صرت�كه يف تقدمي �خلدمات �لتي كانت مق�صورة فيما �صبق على �حلكومة �أو �لقطاع �لعام 

كخدمات �ملر�فق �لعامة .

ثالثها: تقلي�ص تدخالت �حلكومة يف �ل�صوؤون �لقت�صادية و�لجتماعية، ومن ثم �نكما�ص دور �لتخطيط يف توجيه 

�لقت�صاد و�لتنمية، وحتديًد�، يتوقع من �حلكومة �أن تن�صحب من جمال �لإنتاج و�ل�صتثمار �لإنتاجي، و�أن يقت�صر 

من  �لأدنى  باحلد  �ملجتمع  تزويد  عن  ف�صال  و�لأجنبي،  �ملحلي  ر�أ�صاملال  لرت�كم  �ملنا�صب  �ملناخ  تهيئة  على  عملها 

�صبكات �لأمان �لجتماعي. لكن معظم �لبحوث �حليادية �لتي �أجريت يف معظم بلد�ن �لعامل، �أثبتت �أن تقييد دور 

�ت�صاع  �إىل  �أدت  �ملتخلف،  �لعامل  بلد�ن  �لليرب�لية ول�صيما يف  �لو�صفة  وتطبيق  �ل�صوق  لقوى  �لعنان  و�إطالق  �لدولة 

د�ئرة �لفقر، و�ت�صاع وزيادة �لختالف يف �لرثو�ت و�لدخول. وحتى مع �فرت��ص �أنه �صيتم حتقيق م�صتوى مرتفع من 

�لنمو �لقت�صادي، فاإن عائد�ته وثماره �صوف تعود مل�صلحة فئة معينة، و�صد م�صلحة �لفقر�ء �حلل �ل�صحري �لذي 

�لنامية،  �لدول  �لعديد من  ف�صله يف  ثبت  و��صنطن،  تو�فق  تبلور يف  و�لذي  �لقت�صادية �جلديدة  �لليرب�لية  تقدمه 

ومل يوؤِد هذ� �خليار �لتنموي �إل �إىل �لبطالة و�ت�صاع قاعدة �لفقر. على �صعيد �لو�قع كانت ح�صيلة �صيا�صات تو�فق 

تو�فق  �صيا�صات  �أفرزتها  �لتي  �لكارثية  �لنتائج  و��صتدعت  و�لعمق،  �لت�صاع  حيث  من  �لفقر  من  مزيًد�  و��صنطن 

�صغل  �لذي  �صتيغليتز(  �أهمهم )جوزيف  ورمبا من  �لقت�صاديني،  �لعديد من  قبل  لهامن  �نتقاد�ت حادة  و��صنطن 

�أهمية ول �صيما  نوبل لالقت�صاد، وتكت�صب �صهادته  �لدويل وحائز على جائزة  �لبنك  �لأول لرئي�ص  �لنائب  من�صب 

كونها مرتكزة على م�صاهد�ت حية لنتائج �صيا�صات تو�فق و��صنطن يف �لبلد�ن �لنامية، و�صادرة عن �صاهد �أ�صا�صي 

من د�خل �أحد �أطر�ف �لتو�فق، وقد طالت �نتقاد�ته جميع ركائز تو�فق و��صنطن تقريًبا،
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 و�أكد �أن �آليات �ل�صوق ميكن �أن ترتك �لكثري من �لنا�ص بال مو�رد للحفاظ على بقائها، ولبد من تدخل �لدولة لت�صويب 

�جتماعية  �صيا�صة  لي�ص  باأنه  �لأ�صعار  دعم  �إلغاء  وو�صف  �جتماعية،  عد�لة  وتاأمني  عمل  رفر�ص  وتويف  �ل�صوق  �آليات 

ا و�ملت�صرر �لأكرب هم �لفقر�ء. كما �أن �ملطالبة بالرجوع عن مر�جعة �صيا�صات  �صيئة بل �صيا�صة �قت�صادية �صيئة �أي�صً

�أنه على �لرغم  يوؤكد  �أ�صتاذ �قت�صاديات �لتنمية)�إريك ثوربيك( �لذي  �لليرب�لية �لقت�صادية �جلديدة جندها عند 

من �أن للعوملة منافع حمتملة ملن ينخرط فيها، �إل �أنه يجب �أل ينظر �إىل �لعوملة على �أنها بديل لإ�صرت�تيجية وطنية 

للتنمية، وعلى – �حلكومات – يف ر�أيه �أن تقوم بدور ن�صط يف جمال ت�صميم وتنفيذ �صيا�صات وطنية للتنمية وكذلك 

ملو�جهة �لآثار �ل�صلبية للعوملة، ول �صيما فيما يتعلق بتوزيع �لدخل. كما �صملت �ملطالبة بالرجوع عن خيار نظام �ل�صوق 

و��صتعادة دور �لدولة يف �لتنمية عدًد� من منظمات وتقارير �لأمم �ملتحدة.)مرجع �صابق، �ص54(، �إًذ� باخت�صار رغم 

�ملو�رد �لقت�صادية  ��صتخد�م  �لكفاءة يف  �إىل حتقيق  يوؤدي  �ل�صعر  �آلية  �ل�صوق كمفهوم تقني ومن خالل  �قت�صاد  �أن 

من خالل �لتعادل �حلدي لالأ�صعار و�لتكاليف، كما �أن �آلية �لأ�صعار توجه �لإنتاج، وت�صهم يف حتقيق �لتو�زن بني حجم 

�لإنتاج وحجم �ل�صتهالك، ف�صال عن �لكثري من �لنقاط �لتي قد تعد �إيجابية يف �حلقيقة، فاقت�صاد �ل�صوق لي�ص كتلة 

من �ل�صو�د ل بيا�ص فيها، لكن �أن يفر�ص يف عامل �لعوملة �ليوم نظام �ل�صوق كحل تنموي وحيد، كطريق ل بديل عنه 

�إليها من �لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات كلها توؤكد  لإنقاذ دول �لعامل، فهذه مغالطة كربى فالو�قع و�لتجربة و�ل�صهاد�ت �مل�صار 

عدم �صحة فر�ص نظام �ل�صوق وقو�ه �خلفية على بلد�ن �لعامل �لنامي.

يف �إطار حتليل �لعالقة بني �قت�صاد �ل�صوق و�لفقر طِرحت �لعديد من �لأفكار و�لرب�مج �لتي من �ملفرت�ص �أن ت�صاعد 

على �حلد من �لفقر، �صريكز بع�ص �لباحثني �ملناه�صني لفكرة تطبيق �آليات �ل�صوق على �أ�صلوبني مطبقني على �أر�ص 

�لو�قع، �أولهما: بر�مج �لتثبيت و�لتكييف �لهيكلي ،وثانيهما: �قت�صاد �ل�صوق �لجتماعي.

أواًل:- برامج اإلصالح الهيكلي ومكافحة الفقر:
�أدخل �لبنك �لدويل �لإقر��ص من �أجل �لتكييف يف عام1979م، بو�صفه �إحدى �لأدو�ت �لفرت��صية، لي�صاعد �لأقطار 

و�لإ�صالح  للتثبيت  �ل�صرورية  �لإجر�ء�ت  تطبيق  خالل  من  وذلك  �لثانية  �لبرتولية  �ل�صدمة  مع  للتعامل  �لأع�صاء 

�لهيكلي، و�لإقر��ص من �أجل �لتكييف هو �إقر��ص �صريع �لدفعات م�صروط باتباع �صيا�صات معينة. �إن قرو�ص �لتكييف، 
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�لتجارية  �ل�صيا�صة  �إ�صالحات  ذلك  يف  مبا  �لكلي،  �لقت�صاد  �صيا�صات  لإ�صالحات  م�صاندة  لتقدمي  �أ�صال  �صممت  قد 

وعلى  �لجتماعية،  و�ل�صيا�صة  �ملايل  �لقطاع  و�إ�صالح  �لهيكلي  �لإ�صالح  على  �أكرب  ب�صورة  تركز  حالًيا  وهي  و�لزر�عية، 

حت�صني �إد�رة مو�رد �لقطاع �لعام، �إن �أهم ما يوؤذي وي�صيء للدول �لنامية هو قيام �لبنك باعتماد مبد�أ �لقرو�ص �ملربوطة 

باإجر�ء تعديالت هيكلية يف �ل�صيا�صة �لقت�صادية لهذه �لدول. ففي �إطار �صيا�صات �لتكييف �لهيكلي ��صرتط �لبنك �لدويل 

لتقدمي �لقرو�ص �عتماد �إجر�ء�ت �قت�صادية ملزمة منها، خ�صخ�صة �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�لعمل على �لنتقال �إىل �قت�صاد 

�ل�صوق، �إلغاء للدعم �حلكومي لل�صلع �لأ�صا�صية، ثم حترير �لأ�صعار، ف�صال عن حترير �ل�صتثمار من �لقيود، وحترير �لتجارة 

�لوطنية  �لعملة  �صعر  وتخفي�ص  �لتعريفة �جلمركية،  لو�ئح  وتعديل  �لو�رد�ت  على  �ل�صعرية  �لقيود غري  باإلغاء  �خلارجية، 

و�لتق�صف يف �لإنفاق �حلكومي وغريها. كما �أن �صيا�صات �لتثبيت �لتي تعد �أحد �أهم �أركان �لإ�صالح �لقت�صادي، هي حزمة 

من �لإجر�ء�ت و�لتد�بري ذ�ت �ل�صلة بجانب �لطلب و�ملعني بهذه �ل�صيا�صات هو يف �لعادة �صندوق �لنقد �لدويل، ف�صيا�صة 

�لتثبيت �أو �ل�صتقر�ر هدفها �آليات حترير �صعر �ل�صرف و�صعر �لفائدة وحتديد �ل�صقوف �لئتمانية و�لعمل على تخفي�ص 

�لعجز يف ميز�ن �ملدفوعات، و�إيقاف �أو تخفيف معدلت �لت�صخم، وخف�ص �لعجز يف �ملو�زنة �لعامة للدولة. ميكن حتقيق 

�لتي  �ملحلية  �لعملة  �لد�خلي بخف�ص قيمة  �لطلب  ت�صتهدف �حلد من  �لتي  �لتثبيت  �صيا�صات  �لقت�صادي عرب  �ل�صتقر�ر 

�لد�خلي فاإن ذلك  �لتثبيت على تغيري حجم �لطلب  و�إذ� ما �قت�صرت �صيا�صة  �لد�خلية و�خلارجية،  �لتجارتان  تتاأثر بها 

�صيوؤدي �إىل خف�ص معدلت �لتوظيف و�لت�صغيل فيح�صل �نكما�ص يف �لقطاعات �لتي تنتج لل�صوق �ملحلي، بينما �إذ� ��صتملت 

�صيا�صة �لتثبيت على خف�ص �صعر �لعملة �ملحلية وفر�ص تعريفة جمركية على �ل�صلع �مل�صتوردة، ومت يف �لوقت نف�صه ت�صجيع 

�ل�صادر�ت، فاإن �لأرباح �صرتتفع يف قطاعي �لت�صدير و�صناعة �إحالل �لو�رد�ت على �ملدى �لق�صري، ثم �صرعان ما تظهر 

بعد ذلك �جتاهات ت�صخمية وتقلبات يف �لأ�صعار جر�ء خف�ص قيمة �لعملة �ملحلية بالن�صبة لل�صلع �لتي تدخل جمال �لتجارة، 

ففي م�صر وبعد تطبيق �صيا�صات �لليرب�لية �لقت�صادية �جلديدة تفاقمت �أوجه �ل�صعف �لكامنة يف �لقت�صاد قرب نهاية 

1987م بن�صبة57% تقريًبا،  �ل�صنة�ملالية  �لثمانينات، وحتديًد� يف  1988م عندما خف�صت �حلكومة قيمة �جلنيه �مل�صري 
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و�صمحت برفع جزئي للقيود �ملفرو�صة على �لأ�صعار وكان �لهدف من ذلك هو تقليل �لت�صوهات �لتي حلقت بقطاع �لزر�عة 

و�صائر �لقطاعات، وعلى �لرغم من �أن هذه �خلطو�ت كانت يف �لجتاه �ل�صحيح فقد تبني �أن تاأثريها كان حمدوًد� يف 

تغيري �جتاه �لقت�صاد، فقد ��صتمر �لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي يف �لنخفا�ص من زهاء 50 مليار دولريف �لعام 1989 

�إىل 40 مليار دولر وزهاء 32 ملياردولريف عام 1992 ، ويف در��صة �أخرى عن م�صر تر�جع �ملعدل �ل�صنوي 2001 من 9.4 

- 1980  %ومابني 1990 – لنمو �لناجت �ملحلي �لإجمايل �إىل �لن�صف بني 1975-2004 ،و�إنكانت - �إىل 4.5 %، ثم تو��صل 

�لهبوط يف هذ� �ملعدل حتى �أ�صبح 3.6 % مابني 2001،مما ل�صك فيه باأن �صيا�صات �لتثبيت �إذ� �قرتنت �لتقدير�ت غري 

�لر�صمية تهبط به �إىل زهاء2% باحلد من �لطلب ف�صال عن خف�ص قيمة �لعملة، فاإن ذلك �صيخفف من �ل�صغط على 

�لأ�صعار �ملحلية وي�صجع على حتويل �لطلب من �ل�صلع �مل�صتوردة �إىل �ل�صلع �ملحلية وهذ� بدوره ينع�ص �لقت�صاد �لوطني 

وي�صهم يف �مت�صا�ص جزء من �لبطالة و�حلد منها �إن معظم �لدر��صات �لبحثية �جلادة �أكدت �أن �صيا�صات �لإ�صالحات 

�لقت�صادية �ملرتكزة على بر�مج �لتثبيت و�لتكييف �لهيكلي يرتتب عليها �آثار وتكاليف �جتماعية بالغة �لأهمية، �إذ لها 

�نعكا�صاتها �ل�صلبية على �أ�صحاب �لدخل �ملحدود على �ملدى �لق�صري، وميكن ح�صرها بثالث نقاط رئي�صية:

�أولها: يفرت�ص �لإ�صالح �لقت�صادي ��صتخد�م �آليات �قت�صادية معينة؛ لتحقيق �لتو�زن بني �لعر�ص �لكلي و�لطلب �لكلي، 

ممايرتتب على ذلك �جتاهات �نكما�صية تت�صبب يف �نخفا�ص معدلت �لت�صغيل وتف�صي �لبطالة، ف�صالعن ح�صول تر�جع 

�أكرث قدرة على �مت�صا�ص  �ملي�صورة  بها جميع فئات �ملجتمع وبدرجات متفاوتة، فالفئات  تتاأثر  يف معدلت �ل�صتهالك 

�ملعي�صي، جر�ء  م�صتو�هم  يرتدى  �أكربو  بدرجة  يتاأثرون  �ملحدود  �لدخل  ذوي  �أن  و�لركود، يف حني  �لنكما�ص  �صدمات 

�رتفاع معدلت �لبطالة و�رتفاع �لأ�صعار، وغالًبا ما يرت�فق �لنكما�ص ب�صغوط ت�صخمية يطلق عليها �لركود �لت�صخمي.

وفًقا  �ملو�رد،  تخ�صي�ص  �إعادة  يف  ي�صهم  مما  و�خلدمات،  �ل�صلع  �أ�صعار  حترير  �لقت�صادي  �لإ�صالح  يوجب   : وثانيها 

لنظرية �لنفقات �لن�صبية بني قطاعات �لقت�صاد �لوطني وعندها يفقد �مل�صتثمرون و�ملنتجون بع�ص �ملنافع �لن�صبية �لتي 

ونتيجة  �لإ�صالح،  برنامج  تطبيق  قبل  �لدولة  لهم  توفرها  كانت  �لتي  و�حلماية  �لدعم  �صيا�صة  ور�ء  من  يجنونها  كانو� 

و�صع  يتح�صن  �أن  �لتو�زي ميكن  وعلى  �لأعمال،  ورجال  �مل�صتثمرين  فئات  لبع�ص  و�لرثوة  �لدخل  م�صتويات  تتاأثر  لذلك 

بع�ص �لفئات وتزد�د منافعهم جر�ء ت�صجيع �لدولة لبع�ص �لقطاعات �لتي ترغب بتن�صيطها، خدمة لأهد�ف �لتنمية. يرى 

�لباحث �أن ذلك �صيح�صل لأن حترير �لأ�صعار و�ملناف�صة ورفع �لدعم و�حلماية �لتي متيز مرحلة �لإ�صالح �لقت�صادي، 
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�صتوؤدي بالفعل �إىل تغيري يف تخ�صي�ص �ملو�رد تلقائًيا، لأن �لظروف �لتي كانت �صائدة قبل �لإ�صالح تغريت وهذ� بدوره 

�صيوؤدي �إىل �آثار �إيجابية �أو�صلبية جديدة تطال هذ� �لقطاع �أو غريه.

من  تخف�ص  �إ�صافية  تكاليف  فتتحمل  �ملو�رد  تخ�صي�ص  �إعادة  عملية  من  �لقت�صادية  �لقطاعات  بع�ص  تتاأثر  وثالثها: 

�أرباحها، ففي م�صربعد تبني �قت�صاد�ل�صوق ح�صل �نخفا�ص يف منو جمموع �ل�صناعات من6،7% يف �لعام1989م �إىل%2،1 

يف عام1993م، كما ح�صل تر�جع ملحوظفي 2004م �إىل 19% يف عملية�لت�صنيع، �إذ مل يزد ن�صيب �ل�صناعات �لتحويلية 

يف1968 – 2003م تقريًبا �مل�صتوى �لذي كانت م�صرقد حققته منذ36 �صنة، �أي يف1967م، و�أن تقرتن عملية �لإ�صالح 

�لقت�صادي ببع�ص �لتكاليف �لجتماعية �ملوؤقتة، و�لتي ميكن خف�صها عرب تر�صيد �صيا�صة �لتثبيت و�لتكيف �لهيكلي، ومن 

�لأجل وطويلة  ومتو�صطة  �لأجل،  �لق�صرية  و�ملنافع  �لأهد�ف  �لتو�زن بني  برنامج منظم ومدرو�ص، يحقق  تطبيق  خالل 

�لأجل، وياأخذ هذ� �لربنامج باحل�صبان مدى تاأثري ذلك يف معدلت �لنمو وميز�ن �ملدفوعات. وم�صتوى �لأ�صعار وم�صتوى 

�لت�صغيل، مبا يف ذلك حتقيق �لعد�لة �لجتماعية �إن بر�مج �لتثبيت و�لتكيف �لهيكلي �ملفرو�صة على بع�ص �لبلد�ن �لنامية 

لإ�صالح �قت�صادياتها، �أدت وب�صكل و��صح �إىل �نخفا�ص معدلت �لنمو و�إىل �نخفا�ص م�صتويات �ملعي�صة ول �صيما لأ�صحاب 

�لدخول �لتي هي �أ�صاًل ذ�ت دخل منخف�ص، فدر��صة )بولرتوفيت�صوبوبوف( �لتي قدماها �إىل موؤمتر �ملعهد �لدويل لبحوث 

�قت�صاديات �لتنمية �لتابع جلامعة �لأمم �ملتحدة عن م�صتقبل �قت�صاديات �لتنمية، ت�صري �إىل �أن تطبيق بر�مج �لتكيف 

بن�صبة%0.8  �أمريكا �لالتينية و�لكاريبي  للفرد يف دول منطقة  �إىل �نخفا�ص متو�صط �لدخل �حلقيقي  �أدى  �لهيكلي قد 

�صنوًيا يف �لثمانينات، يف حني مل يزد معدل منوه يف �لت�صعينات على1،5% �صنوًيا، �أما يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال 

�أفريقية فقد حدث �نخفا�ص يف متو�صط دخل �لفرد مبعدل1% �صنوًيا يف �لثمانينات، ومل يزد معدل منوه على1% �صنوًيا يف 

�لت�صعينات، وقدر �لنخفا�ص يف �لناجت �ملحلي �حلقيقي يف28دولة يف �صرق �أوروبا و�لحتاد �ل�صوفييتي �ل�صابق بن�صبة%30 

خالل �لت�صعينات، �أما يف �إفريقية جنوب �ل�صحر�ء، فقد كان �لنخفا�ص يف متو�صط �لدخل �حلقيقي للفرد ملحوًظا%1 

يف �لثمانينات وزهاء0،3% ما بني 1990 – 2003م، )كما �زد�دت معدلت �لبطالة تفاقم �لفقر ومعدلته �أكرث فاأكرث) �إن 

ا �أدت �إىل كو�رث فظيعة، وتكفي �لإ�صارة�إىل  تطبيقات �صيا�صات �لتكيف �لهيكلي يف عدد من دول �أمريكا �لالتينية �أي�صً

جتربة �لأرجنتني، فقد �صهدت �أكرب كارثة �جتماعية و�قت�صادية خالل مائتي عام من تاريخها، 
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فقد كانت ن�صبة �لفقر�ء ل تتجاوز10%، وكان52% من �ل�صكان ينتمون �إىل �لطبقة �ملتو�صطة ، وبعد كارثة1999و2000م 

�لقت�صاد  تعر�ص  كما  �إىل%22،  �ملتو�صطة  �لطبقة  �إىل  ينتمون  من  ن�صبة  و�نخف�صت  �إىل%60،  �لفقر�ء  ن�صبة  �رتفعت 

�لركود  وخيم  �خلارجية،  �ملديونية  وتز�يدت  مروًعا،  ا  �نخفا�صً �لبيزو  قيمة  و�نخف�صت  �صديدة،  لتقلبات  �لأرجنتيني 

�لقت�صادي على �لبالد. ف�صاًل عما �صبق ويف ما يتعلق ب�صيا�صات بر�مج �لتثبيت �لتي مت تطبيقها يف �قت�صاديات دول 

وتتو�فق مع متطلبات  وتن�صجم  �لليرب�لية �جلديدة  نهج  ت�صري على  �صوق  �قت�صاديات  �إىل  نامية كثرية بهدف حتويلها 

�لعوملة، يرى �لباحث �أنها لي�صت يف �لأ�صل �صيا�صات غايتها حتقيق �لتنمية يف تلك �لبلد�ن، بل هي �صيا�صات كان �لغر�ص 

ا مزدوًجا، �لول: هو زيادة قدرة �لدول �لنامية على �لوفاء بديونها �مل�صتحقة للدول �ملتقدمة – وهذ�  �ملبا�صر منها غر�صً

�صيء خمتلف عن �لتنمية بالطبع، حيث يكون �لرتكيز على �لن�صباط �ملايل و�إعادة توجيه �ملو�رد خلدمة �لديون حتى 

ولو تعار�ص ذلك مع متطلبات �لتنمية من جهة، وفتح �أ�صو�ق �لدول �لنامية �أمام منتجات و��صتثمار�ت �لدول �ملتقدمة – 

وهو ما قد يخنق �لتنمية بدل من �أن يعززها من جهة �أخرى، وبعد ذلك ياأتي غر�ص �لتنمية كغر�ص غري مبا�صر لرب�مج 

�لتثبيت و�لتكيف، ولذ� فلي�ص من �لغريب �أن توؤدي هذه �لرب�مج �إىل �لركود �أكرث مما توؤدي �إىل �لنمو حتى بعد فو�ت 

�صنو�ت متعددة على بدء تطبيقها و�ملق�صود من هذ�،�أن �لعالقة بني بر�مج �لتثبيت و�لتكيف و�لتنمية هي يف حقيقة 

�لأمر عالقة غري مبا�صرة �إىل حد بعيد، قد تتحقق وقد ل تتحقق �عتماًد� على تو�فر �صروط جناح عمل �آليات �ل�صوق 

�أو عدم تو�فرها. بعبارة �أخرى فاإن �لر�بطة �ملنطقية بني بر�مج �لتثبيت و�لتكيف و�لتنمية هي يف �لو�قع �صل�صلة طويلة 

كثرية �حللقات، غالًبا ماتنك�صر حلقة منها �أوعدة حلقات حتت وطاأة نو�حي �لق�صور �ملتعددة يف عمل �لأ�صو�ق يف �لدول 

�أنها كامنة  �لليرب�لية  �لعوملة  �أ�صباب يزعم دعاة  �لتنمية وبني ما يت�صل بهما من  �لنامية، وعندئٍذ تنقطع �ل�صلة بني 

يف بر�مج �لتثبيت و�لتكيف، وتتبدد مع هذ� �لنقطاع فر�ص حتقيق �لتنمية �ملاأمولة. على �لعك�ص من �لعتقاد �لر�ئج 

�لذي كان للبنك �لدويل دور كبري يف �إ�صاعته، فاإن �لنجاح �لذي حققته دول �صرق �آ�صيوية مثل كوريا �جلنوبية وتايو�ن 

و�صنغافورة مل يكن بف�صل �عتمادها �ملفرط على �آليات �ل�صوق بل �أنَّها حتققت بف�صل توجيه �لدولة لالأ�صو�ق و�صيطرتها 

على حتركاتها.
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هناك �صبه �إجماع �أن تطبيق �صيا�صات بر�مج �لتكيف �لهيكلي كان لها �آثار �صلبية يف �لقت�صاد و�لتنمية �لقت�صادية، حيث 

�زد�د �لعجز يف �ملو�زنات �لعامة وتدهورت مو�زين �ملدفوعات ومل يحد من �لت�صخم وتر�كمت �لديون، ومل حتقق �لتنمية 

�ملدى  �لفقريف  ي�صمن �حلد من معدلت  ول  �لق�صري،  �ملدى  �لفقر يف  م�صكالت  يزيد من  �لهيكلي  �لتكيف  �إن  �ملن�صودة. 

�ملتو�صط، �إذ �إن عمليات �لتثبيت توؤدي �إىل خف�ص �لطلب �لكلي و�نخفا�ص �ل�صتثمار و�لنمو يف �لأجل �لق�صري، و�لتقليل من 

خف�ص �ملو�زنات يحد من خلق فر�ص �لعمل يف �لقطاع �حلكومي، وهذ� يرتتب عليه �صغوط خلف�ص �لأجور، مما يزيد من 

م�صكلة �لفقر.

هناك �لكثري من �لأمثلة على �ل�صعيد �لعاملي توؤيد وتوؤكد ذلك، فنتائج �لدر��صة �لتي �أجريت على �لفقر يف �ل�صود�ن �أكدت 

�أنرب� جمال تكيف �لهيكلي �لتي طبقت خالل �لأعو�م 1978م، 1985، 1989، 1995، �أدت �إىلزيادة �صخمة يف �لفقر �أكرب 

بكثري مما ميكن �لتنبوؤ به يف غياب هذه �لرب�مج، ويف م�صر �إن حجر �لأ�صا�ص لربنامج �لإ�صالح �لذي نفذ برعاية �صندوق 

�لنقد �لدويل و�لبنك �لدويل، ��صتند �إىل �فرت��ص �أن تن�صيط منو �لقت�صاد �لكلي و�لعمل على حتقيق ��صتقر�ره، ف�صال عن 

حترير �لقت�صاد، �صيوؤدي �إىل حدوث طفرة يف ن�صاط �لقطاع �خلا�ص و�إىل زيادة كفاءة تخ�صي�ص �ملو�رد وزيادة �لعمالة 

وكان هدف  لل�صكان،  �ملعي�صة  م�صتويات  �مل�صتدمية وحت�صني  �لتنمية  �إىل حتقيق  �صتوؤدي جميعها  ثم  من  وهي  و�لإنتاجية، 

�لنطالق �لقت�صادي حمدًد� بعام 1995، وهو �لعام �لذي كان متوقًعا �أن تدخل فيه م�صر مرحلة من �ل�صتثمار �لن�صط 

و�لنمو غري �لت�صخمي �لذي من �صاأنه �أن ي�صاعد على معاجلة �مل�صكلتني �لهيكليتني �ملتاأ�صلتني وهما م�صكلة �لبطالة وم�صكلة 

�لفقر. ولكن هذ� مل يتحقق، فعلى �لرغم من حتقيق �إجناز�ت ملحوظة بالن�صبة ل�صتقر�ر �لقت�صاد �لكلي، ول�صيما �حتو�ء 

معدل �لت�صخم وعجز �مليز�نية، كان معدل �لنمو �ل�صنوي �أقل مما هو مطلوب لحتو�ء حالة �لبطالة �مل�صتفحلة. ب�صكل عام 

ترتب على تطبيق �صيا�صة �لإ�صالح �لقت�صادي يف م�صر �آثار �صلبية عدة، منها �رتفاع معدلت �لبطالة �لظاهرة ول�صيما 

يف �أو�صاط �خلريجني �جلدد، حيث ت�صاعف معدل 1982 من 2.5 % �إىل 5.1 % ثم ت�صاعف مرة �أخرى بني 1981 �لبطالة 

بني 1975 و  2004 من 5.1 % �إىل 10 %، و�لتقدير�ت غري �لر�صمية ت�صل مبعدل �لبطالة �حلايل �إىل ما يرت�وح بني 15 % 

و 25 %. ف�صال عن تدهور �لأجور �حلقيقية للعاملني يف �لقطاع �لعام وعلى وجه �خل�صو�ص �لقطاع �حلكومي نتيجة ل�صغط 

�لإنفاق �لعام، 
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ا يف �لريف و�لعمالة  و�إعادة توزيع �لدخل يف غري �صالح �لفئات �لدنيا، ول�صيما �لعمال �لزر�عيني �لذين ل ميلكون �أر�صً

�لأجرية يف �حل�صر نتيجة لإلغاء �لدعم �حلكومي لل�صلع �لغذ�ئية �لأ�صا�صية، حيث �نخف�صت معدلت �لأجور �حلقيقية 

بن�صبة بن�صبة 28 % ملجموع �لعاملني خالل 1973-1982م  ملوظفي �حلكومة، كما �رتفعت تكلفة �ملعي�صة نتيجة لتحرير 

�أ�صعار �ل�صلع و�خلدمات، وتر�جع م�صتوى �لتعليم بالن�صبة للفئات �لفقرية جر�ء �رتفاع تكاليف �ملعي�صة ونتيجة لتخفي�ص 

�لإنفاق �لعام على �لرتبية و�لتعليم، و�زد�د عدد �لفقر�ء وتدهور ظروف معي�صتهم، حيث �رتفعت ن�صبة �لفقر�ء 

ب - اقت�شاد ال�شوق الجتماعي والفقر:

ف�صل معظم  على  �لتاأكيد  و�أمام  �لقت�صادي،  �لن�صاط  �لدولة يف  دور  وقو�ه �خلفية وحتييد  �ل�صوق  �آليات  �أمام عجز 

�صيا�صات �لتثبيت و�لتكيف �لهيكلي، ويف �لوقت نف�صه �صرورة �إيجاد طريق تنموي و�صيا�صات تنموية ت�صق طريقها و�صط 

زمن �لعوملة و�لنظام �لقت�صادي �لدويل �جلديد للتخل�ص من �لفقر و�آثامه و�صروره. كل ذلك حتم ويحتم، �ن�صجاًما مع 

�لظروف �ملو�صوعية للنظام �لعاملي �جلديد، �أن يتم �ختيار �لطريق �لأ�صلم و�لأن�صب ل�صياغة بر�مج جدية و�قعية لرفع 

م�صتوى معي�صة �لنا�ص و�لتخل�ص من �لفقر �أو على �لأقل �لتقليل من معدلتهاإن من �أهم �لنماذج �لذي طرحت و ميكن 

�أن تطرح ويوؤكد عليها هي ) �قت�صاد �ل�صوق �لجتماعي (،و�قت�صاد �ل�صوق �لجتماعي تعددت تعاريفه ور�آه كثريون 

من زو�يا خمتلفة، فهناك من يرى �أنه نظام �قت�صادي �صيا�صي �جتماعي يتحدد بتقاطع �مل�صالح للفئات �لجتماعية 

من جهة وتقاطع �جلزء من �لفائ�ص �لقت�صادي �ملخ�ص�ص للتو�صع �ل�صتثماري و�لإمناء �لقت�صادي و�لأمن �لوطني 

�لنظام  هذ�  ويوؤمن  �أخرى،  جهة  من  �لجتماعي  و�لإمناء  �لجتماعية  للخدمات  �ملخ�ص�ص  جزئه  مع  �ل�صرت�تيجي 

للفئات �لجتماعية �لفقرية و�لعاملة باأجر �خلدمات �لأ�صا�صية وي�صهل �حل�صول عليها ويوفرها لالأفر�د و�ملو�طنني. �إن 

�لعمل بنظام �قت�صاد �ل�صوق �لجتماعي يعني ��صتخد�م �آليات �ل�صوق و�ل�صتفادة من مز�ياها مع �لتحكم �لقت�صادي 

مع  بالتالزم  �لقت�صادية،  �لتنمية  �إىل حتقيق  ويهدف  ت�صوهاتها،  ومعاجلة  تقلبها  من  و�حلد  و�صبطها  و�لجتماعي 

تخفيف �لأعباء �ملعي�صية وقهر م�صاعبها على �لفقر�ء. 
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وهناك من ي�صري �إىل �أن �قت�صاد �ل�صوق �لجتماعي يتطلب حتقيق �أمرين �أ�صا�صيني، �صوق حرة ودولة قوية، فال�صوق �حلرة 

تن�صجم مع نظام �لعوملة وت�صري يف �لليرب�لية �لقت�صادية �جلديدة، �أما �لدولة �لقوية فو�جبها خلق مناخ �إيجابي ل�صتثمار 

روؤو�ص �لأمو�ل، وت�صجيع �لإنتاج وتفعيل قوى �ل�صوق مبا يخدم �ملز�حمة �لهادفة �إىل حت�صني �جلودة و�إقالل �لتكلفة �ملرت�فق 

مع حماية �ملو�طن و�صمان ح�صوله على حاجاته �لأ�صا�صية وحت�صني دخله وحماربة �لفقر ورفع م�صتوى �ملناطق �لأقل منًو�. 

ويرتكز علىثالثة  �لجتماعية،  و�لعد�لة  �لقت�صادية  �لفعالية  بني  �لتوفيق  هو  �لجتماعي  �ل�صوق  �قت�صاد  �لهدف من  �إن 

حماور �أ�صا�صية وهي: �ملناف�صة ومنع �لحتكار، وخلق نوع من �لتكافوؤ يف �لفر�ص، وتدخل �لدولة عندما تعجز �آليات �ل�صوق 

عن �لقيام بدورها. 

�أما بع�صهم �لآخر فريى �أن �قت�صاد �ل�صوق �لجتماعي يقوم على �أ�صا�ص حتول �ل�صوق ليكون �جتماعًيا، �أو �أن يكون �لقت�صاد 

�جتماعًيا، �أي �أن �ل�صمة �لأ�صا�صية و�لرئي�صية لل�صوق هي تلبية �حتياجات �جتماعية و�أن �لقت�صاد ذو وظيفة تنموية ويتجه 

نحو حتقيق �لعد�لة و�لرفاهية للمو�طنني جميًعا، �أي �أن �لجتماعي هو �جلوهر لل�صوق، ولي�ص حرية �آليات �لأ�صو�ق. وهناك 

من يعد �أن �قت�صاد �ل�صوق �لجتماعي هو �قت�صاد �ملبادر�ت �خلا�صة�ملدعومة من قبل �لدولة. وغريهم يوؤكد �أن �قت�صاد 

بني  �لتوفيق  ي�صمن  مبا  �لقت�صادية  �حلياة  يف  �لدولة  تدخل  �أ�صا�ص  على  يقوم  �قت�صادي  نظام  هو  �لجتماعي  �ل�صوق 

�مللكية �خلا�صة و�لعد�لة �لجتماعية لتاأمني روؤية متو�زنة لدور �لدولة، روؤية تعرتف بحدود �ل�صوق و�إخفاقاتها ودور �لدولة 

قادر على  �قت�صاد وطني  بناء  و�لجتماعية بهدف  �لقت�صادية  �لتنمية  �صريكان يف عملية  �أنهما  قاعدة  و�إمكانياتها على 

متابعة �لنمو وفًقا لآليته �لذ�تية. 

وبناًء على ما �صبق يت�صح �أن جميع �لتعريفات �لتي تناولت �قت�صاد �ل�صوق �لجتماعي ومفهومه �إمنا ركزت على �صطرين 

يتقاطعان يف مفهوم و�حد، �أولهما: نظام �ل�صوق و�آلياته �ملبني على �ملناف�صة بهدف �لربح وتكون �لأ�صعار عند تالقي �لعر�ص 

مع �لطلب و�لكفاءة �لق�صوى يف ��صتخد�م �ملو�رد، و��صتثمار �ملو�رد �لقت�صادية وفق �عتبار�ت �قت�صادية بحتة، وثانيهما: 

ورفع  و�لفقر  �لبطالة  على  و�لق�صاء  للنا�ص  �لكرمية  �حلياة  توفري  طريق  عن  �لجتماعية،  �لتنمية  لتحقيق  �لدولة  تدخل 

�مل�صتوى �ملعي�صي لل�صكان و�صول �إىل �لرفاهية �لجتماعية. فالو�قع يوؤكد �أنه من �ملهم جًد� ول�صيما يف بلد�ن �لعامل �لنامي 

�عتماد �صيا�صات تركز على �لعتبار�ت �لقت�صادية يف كل ت�صرفاتها، ولكن ويف �لوقت نف�صه لبد من تدخل �لدول لأخذ 

�لعتبار�ت �لجتماعية باحل�صبان، 



104104

�إذ من �ملفرو�ص �أن تكون غاية �لن�صاط �لقت�صادي هو �لإن�صان وحت�صني م�صتوى معي�صته، فالإن�صان هو منطلق �أي تنمية 

�أية عملية تنموية، فاإذ� ما �صلمنا - وهذ� هو �لو�قع - �أن نظام �لعوملة �جلديد، فر�ص خياًر�  ويف �لوقت نف�صه هو غاية 

��صرت�تيجًيا هو نظام �ل�صوق، لكن ذلك ل يعني �أن نرتك �لإن�صان لقوى �ل�صوق �خلفية �أن تفعل فعلها ونرتك �آثارها �ل�صلبية 

على حياة �لإن�صان و�ملجتمعات ب�صكل عام، �إذ ل ميكن �لركون يف �لبلد�ن �لنامية، �إىل قوى �ل�صوق و�آلياته يف حتقيق �لتنمية 

�أن تكونالدولة حا�صرة بدور قوي وحا�صم، و�صامنة لرعاية  �لعالقات �لقت�صادية و�لجتماعية. ولبد  و�لنهو�ص بجميع 

�أن بلد�ن �لعامل �لنامي تعي�ص حلقات  �آلة �ل�صوق �لعمياء، وعلى �لأخ�ص  �جتماعية حتفظ كر�مة �لإن�صان ول ترتكه �إىل 

مفرغة من �لفقر تركت ب�صماتها على �إن�صانية �لإن�صان، ويرى �لباحث: �أنه لو ترك �لأمر �إىل نظام �ل�صوق – كما �أ�صرنا 

�أكرث  �لأمر  يبدو  �لرفاهية،  ونظم  �لجتماعية  بالعد�لة  تب�صر  و�لعوملة عندما  �صوًء�،  و�زد�دت  �لأمور  – لتفاقمت  �صابًقا 

من بعيد عن �ملنطق و�لو�قع. فامل�صكلة �لقت�صادية �لتي وجد علم �لقت�صاد حللها �أ�صاًل، توؤكد �أنه ل ميكن ترك �لعد�لة 

و�لتوزيع �لعادل �أن ينجز� وفق نظام �ل�صوق و�آلياته كما تب�صر �لعوملة، ولبد �إًذ� من وجود �صو�بط و�صيا�صات مدرو�صة، وهذ� 

يتم عن طريق �لدولة وتدخلها يف �حلياة �لقت�صادية. 

تعهد  فيه على  �لرتكيز  �لذي مت  �لياباين  �لنموذج  �أربعة مناذج،  ر�صده من خالل  �لجتماعي ميكن  �ل�صوق  �قت�صاد  �إن 

�ل�صركات �خلا�صة بتثبيت �لعاملني فيها مدى �حلياة، و�لنموذج �لأملاين �لذي تبنى �صكاًل �آخر لتدخل �لدولة من خالل 

�مل�صوؤولية �مل�صرتكة وتاأمني تفاهم بني �أرباب �لعمل و�لنقابات فيمايتعلق ب�صيا�صة �لأجور، ثم �لنموذج �لإ�صكندنايف ول�صيما 

�ل�صويد، و�أخرًي� منوذج �قت�صاد �ل�صوق �ل�صرت�كي يف �ل�صني.

�إن �لو�قع يوؤكد �أن معظم دول �أوروبا بدًء� من �ل�صويد �إىل �أملانيا وفرن�صا وغريها، كانت وما تز�ل تتبنى �لرعاية �لجتماعية 

و�لرفاهية ب�صكل كبري وملمو�ص. فتقارير �لتنمية �لب�صرية �ملعا�صرة توؤكد يف معطياتها �أن معظم �لدول �لأوروبية متتلك 

نظام  �لعاملي مبوجب  �لقت�صاد  �لندماج يف  �إن طرح  و�لعد�لة.  �لجتماعية  �لرفاهية  باأنظمة  �ملتعلقة  �ملوؤ�صر�ت  �أف�صل 

�لعوملة، على �لبلد�ن �لنامية �لفقرية، �أمر لبد منه، ولكنه خطري �لوقع على تلك �ملجموعة من �لبلد�ن، �إذ �إن هذه �لبلد�ن 

لي�صت على م�صتوى �لند للند مع �لدول �ملتقدمة، فهي بلد�ن فقرية و�صعيفة �لنمو و�لإنتاجية بكل �ملقايي�ص ول ميكن لها 

�أن تدخل حلبة �ملناف�صة �لعاملية، وهي لي�صت مهياأة لذلك، فالنخر�ط �لفعلي يف �لعوملة وخو�ص غمار �ملناف�صة هو يف غاية 

�خلطورة على هذه �لبلد�ن.
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 فالدول �لغنية تعاملت مع �لعوملة بو�صفها حزمة قابلة للتفكيك، وفككتها فعال، و�نتقت منها ما يو�فق م�صاحلها، ولكن ل ترغب 

يف �إتاحة مثل هذه �لفر�صة للدول �لنامية، فالدول �لنامية حتتاج �أول وك�صرط م�صبق حتقيق �لنمو و�لتنمية ثم قد ت�صتفيد من 

حترير �لتجارة �أو �لندماج يف �لقت�صاد �لعاملي ، �أما �ل�صري يف �لندماج مع �لقت�صاد �لعاملي يف ظل �لعوملة وحترير �لتجارة 

وما �صابه، فهذ� يعد خطوة خاطئة، �صابقة لأو�نها، وقد ي�صر بالنمو ويزيد �لفقر و�لالم�صاو�ة  . �أمام هذ� �لو�قع، �ملطلوب هو 

منوذج تنموي يختلف عن �لنموذج �لقت�صادي �لليرب�يل �جلديد، و�لأف�صل �أن يكون هذ� �لنموذج �لتنموي وطنًيام�صتقال معتمًد� 

على �لذ�ت تر�عى فيه �آليات �ل�صوق ويف �لوقت نف�صه تر�عى فيه م�صلحة عامة �ل�صعب من خالل �إعطاء دور فعال للدولة. �إن 

�لدول �لغربية كانت وما تز�ل تعطي للدولة دوًر� �أ�صا�صًيا وحمورًيا يف �إجناز �لعملية �لتنموية، وتتدخل عندما يتطلب �لأمر ذلك، 

و�ليوم وبرعاية �ملوؤ�ص�صات �لدولية �ملعروفة تريد حرمان دول �لعامل من هذ� �حلق. فالقت�صادي )�صتيغليتز( يعرتف باأن معظم 

�لبلد�ن �ل�صناعية �ملتقدمة، قد بنت �قت�صادها يف ظل حماية ح�صيفة و�نتقائية لبع�ص فروعها حتى بلغت م�صتوى ما من �لقوة 

كي تناف�ص �ملو�جهة �خلارجية  . ويف هذ� �ل�صياق جند �مل�صت�صارة �لأملانية ) �أجنيال مريكل ( تنجح يف �لنتخابات �لأملانية ب�صبب 

مناد�تها بتحقيق �جلانب �لجتماعي وتفعيل دور �حلكومة باجتاه �لطبقات �ملحرومة  . ول يغيب عن �لذ�كرة �أن دول �لعامل 

�لنامي فيالأ�صل ل ت�صكل كال متجان�ًصا يف م�صتو�ها �لتنموي، لذلك �ملطلوب لكل دولة حزمة �صيا�صات ول�صيما بها تتنا�صب مع 

م�صتو�ها �لتنموي ودرجة �لتطور �لتي و�صلتها. ولكن عند �ختيار �قت�صاد �ل�صوق �لجتماعي كبديل تنموي، لبد من �لتاأكيد �أن 

�لأمر لي�ص مهمة �صهلة، بل هي �صاقة و�صعبة، ول�صيما يف �لبلد�ن �لنامية ذ�ت �لقت�صاد �ملتخلف �صو�ء كان من حيث دورها 

ومكانتها يف �لتخ�ص�ص �لعاملي و�لعالقات �لقت�صادية �لدولية، �أو من حيث �لتخلف يف م�صتوى �لإنتاج و�لإنتاجية وعدم قدرتها 

على خلق قيمة م�صافة وناجت قومي حقيقي.
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المبحث الثالث
أسباب الفقر وآثاره

أواًل - العوامل المسببة للفقر:
تطرقت �لعديد من �لدر��صات و�لأبحاث �إىل �لعو�مل و�لأ�صباب �لتي ت�صاعد يف ظهور �لفقر و�نت�صاره، وكذلك مدى تاأثري 

�لفقر على �لفرد و�ملجتمع، وفيما يلي يتم ��صتعر��ص بع�ص �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لفقر و�لآثار �ملرتتبة على �لفقر من و�قع 

�لدر��صات �ل�صابقة.

1- العوامل البيئية:
�لت�صحر: ينجم عن �لت�صحر تقهقر مو�رد �لأر�ص �لطبيعية �لتي تتاأثر باجلفاف �ل�صديد يف �ملناخ و�لرتبة، فيقلل ذلك 

من م�صتوى ��صتخد�م �لإن�صان لتلك �ملو�رد �لطبيعية، وحتويلها �إىل مو�د تعينه يف حياته �ملعي�صية، وعليه ينخف�ص م�صتوى 

�ملعي�صة، ويقل حجم ��صتثمار �ملو�رد �لطبيعة.

و�لت�صحر و�حدة من �أخطر �مل�صكالت �لتي تو�جه �لعامل ب�صفة عامة، و�لقارة �لإفريقية ب�صكل خا�ص، ويقدر �لباحثون �أن 

حو�يل 30% من �صطح �لكرة �لأر�صية يتعر�ص خلطر �لت�صحر، مما يهدد حياة بليون �صخ�ص يف �لعامل. و�لت�صحر و�حدة 

من �مل�صكالت �لتي ت�صتوجب تكاتف �ملجتمع �لدويل ملو�جهة خماطره و�لآثار �لتي ترتتب عليه. )�لد�مغ، 1435، �ص91 (.

�جلفاف: وتطرح �ملنظمة �لعاملية لالأر�صاد �جلوي تعريفني للجفاف �لأول: )�جلفاف هو تخلف �ملطر عن �ل�صقوط �أو �صوء 

توزيعه لفرت�ت طويلة( و�لتعريف �لثاين: ) �جلفاف هي �لفرتة �لتي ي�صودها طق�ص جاف بدرجة غري عادية ويت�صبب نق�ص 

�آثار �صالبة على �حلياة �لقت�صادية و�لجتماعية و�ل�صيا�صية  �ملطر يف �ختالل هيدرولوجي خطري. ويرتتب على �جلفاف 

للمجتمعات �لتي تتعر�ص ملوجات جفاف با�صتمر�ر.



107107

2- العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية:
هناك �لعديد من �لعو�مل �لقت�صادية و�لجتماعية و�ل�صيا�صية �لتي توؤدي �إىل �نت�صار ظاهرة �لفقر وهى:

�لك�صاد و�لت�صخم: �إن �لت�صخم �لذي يعرف باأنه �لرتفاع �لعام يف �أ�صعار �ل�صلع و�خلدمات معربً� عنها بالنقود يوؤدي 

�قتناء  �لعجز عن  �إىل حالة  وت�صل  لالأ�صر،  �لدخول �حلقيقية  تتاأثر  وبالتايل  للنقود،  �ل�صر�ئية  �لقوة  �نخفا�ص  �إىل 

كل �ملتطلبات �لتي حتتاجها، وت�صبح �صمن تعد�د �لفقر�ء، بغ�ص �لنظر عن درجة �لفقر فالت�صخم �صيزيد يف عبء 

�لإعالة �لتي تقع على �لعاملني يف �إعالة غري �لن�صطني يف ظروف �لت�صخم �ملت�صارع. حيث يوؤدي �رتفاع معدلت �لت�صخم 

�إىل �رتفاع م�صتوى �ملعي�صة، حيث �إنه ويف ظل تطبيق نظام �قت�صاد يعتمد على �آليات �ل�صوق ترتفع تكاليف �ملعي�صة 

نتيجة لرتفاع تكاليف �لإنتاج وزيادة معدلت �لت�صخم، وعليه يف�صل �لأفر�د من ذوي �لدخل �ملحدود من مو�كبة هذه 

�لتغيري�ت يف م�صتوى تكاليف �ملعي�صة، حيث �إن دخلهم �ملحدود لن يغطي متطلبات �حلياة �ل�صرورية؛ مما يوؤدي �إىل 

�ت�صاع رقعة �لفقر�ء.

وبال�صرورة  �ل�صكاين  �لنمو  معدلت  �نخفا�ص  �ل�صكاين  �لنمو  على  يرتتب  و�لبطالة:  �لأمية  وتف�صي  �ل�صكاين  �لنمو 

�ل�صحية  �خلدمات  م�صتوى  و�نخفا�ص  �لأمية  وتف�صي  �لتعليمي  �مل�صتوى  و�نخفا�ص  �لفرد  دخل  م�صتوى  �نخفا�ص 

و�لتعليمية وغريها. و�رتفاع معدلت �لنمو �ل�صكان توؤدي �إىل �نخفا�ص �لإنفاق على �ل�صتثمار �لجتماعي خا�صة يف 

جمال �لتعليم و�ل�صحة وتنمية قدر�ت �لكو�در �لب�صرية، ب�صبب �نخفا�ص �لن�صبة �ملخ�ص�صة لهذين �لبندين من �إجمايل 

دخل �لأ�صرة، حيث يوؤدي كرب حجم �لأ�صرة و�رتفاع معدلت �لإعالة �إىل زيادة �لأعباء على نفقات �لأ�صرة وبالتايل 

مو�جهة حالة �لعجز عن توفري كل متطلبات �لأ�صرة ذ�ت �حلجم �لكبري وقد تزد�د حالة �لعجز هذه با�صتمر�ر وتتفاقم 

وينتج عنها �لفقر ب�صتى �أنو�عه. وقد �أ�صارت �لعديد من �لدر��صات �أن �لأ�صر حمدودة �لدخل تخ�ص�ص �لن�صبة �لأكرب 

من دخلها لتوفري �ل�صلع �حلياتية �ل�صرورية، وهذ� �لو�صع يرتتب عليه بال�صرورة �رتفاع معدلت �لبطالة من ناحية 

�لجتماعي  �ل�صتثمار  �رتفاع حجم  بني  �لوثيقة  للعالقة  ن�صبة  �لقت�صادي،  �لنمو  تر�جع معدلت  �أخرى  ناحية  ومن 

و�لتنمية �لقت�صادية )مرجع �صابق، �ص93(.
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ويف �لدول �لعربية، على �لرغم من ُندرة �لإح�صاء�ت �حلديثة و�ملنظمة عن معدلت �لبطالة، وعدم تطابق �أو �تفاق ما 

هو متاح منها، �إل �أنها تعرب ب�صكل عام عن �صخامة ظاهرة �لبطالة، خا�صة بني �ل�صباب. فمعدل �لبطالة �لكلية �حلالية 

للقوى �لعاملة �لعربية يرت�وح ما بني حو�يل11.5% �أو ما يقرب من ع�صرة ماليني ن�صمة وفق تقدير�ت �لتقدير �لقت�صادي 

�لعربي �ملوحد )�لأمانة �لعامة، 1999(، ونحو14% �أو حو�يل12.5مليون عاطل عن �لعمل وفق وقائع موؤمتر �لعمل �لعربي، 

ملنظمة �لعمل �لعربية عام2000.وُتعترب هذه من �أعلى معدلت �لبطالة يف �لعامل. ومن �لطبيعي �أن تتباين معدلت �لبطالة 

ما بني �لدول �لعربية منفردة، فمثال ي�صل �ملعدل �إىل حو�يل20 % يف كل من �جلز�ئر و�لأردن و�ليمن ولبنان )�لأمانة 

�لعامة ،1999(.

وقد جاء يف تقرير �لبنك �لدويل �أن هناك ما يزيد على 15 مليون بطال عربي، �أي ما يعادل من 15-25 % من قوة �لعمل 

�لعربية، ويتوقع �أن يت�صخم هذ� �لرقم �ىل25 مليون يف �آفاق �صنة2010، وُت�صري وقائع موؤمتر �لعمل �لعربي ملنظمة �لعمل 

�لعربية، يف عام 2000، �إىل �أن غالبية �لعاطلني عن �لعمل من �ل�صباب، حيث تزيد ن�صبتهم �إىل �إجمايل �لعاطلني عن 

�لثلثني يف كل من م�صر و�جلز�ئر...�أما معدلت �لبطالة بني �ل�صباب �خلريجني ن�صبة �إىل �لقوى �لعاملة �ل�صابة )فئة 

�لعمر من15-24(، فقد جتاوزت40%   يف كل من تون�ص و�ملغرب و�جلز�ئر. وُت�صري بيانات منظمة �لعمل �لعربية �إىل �أن 

ظاهرة بطالة حملة �ل�صهاد�ت �لتعليمية قد ��صتفحلت يف �لعديد من �لدول �لعربية، حيث بلغت معدلت بطالة هذه �لفئة 

�إىل معدلت بطالة �لأميني، ثالثة �أ�صعاف يف �جلز�ئر. 
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وهذ� �إن دل على �صيء �إمنا يدل �أن معدلت �لبطالة يف �أو�صاط �ل�صر�ئح �ل�صابة من �ملجتمع مرتفعة، وتتجاوز �ملقايي�ص 

و�ملعدلت �لعاملية. ول �صك �أن تفاقم هذه �لظاهرة يف �ملجتمع ُيفرز جملة من �لآثار و�لنعكا�صات �لجتماعية. فهي قد 

توؤدي تدريجيا �إىل �صل�صلة من �حلالت �ملختلفة، �أي من �لبطالة �إىل �لإق�صاء ومن �لإق�صاء �إىل �لتهمي�ص، ومن �لتهمي�ص 

�أفر�د �ملجتمع...وهكذ� ي�صاحب  �أنها تزيد من حدة �لفو�رق �لجتماعية و�ل�صعور بعدم �مل�صاو�ة بني  �إىل �جلنوح، كما 

�لبطالة نوع من �ل�صعف وعدم ��صتقر�ر �أ�صكال �لندماج، فهي تعمل على تفكيك �لن�صيج �لجتماعي، و�إ�صعاف �لعالقة 

�لتي  �لمتياز�ت  بنف�ص  تتمتع  ول  �ملجتمع  هام�ص  على  ملقاة  نف�صها  �ملجتمع  من  فئة  جتد  حيث  و�ملجتمع،  �لأفر�د  بني 

�أخرى، فانق�صام �ملجتمع �إىل طبقتني، طبقة م�صتقرة يف عمل ثابت و�أخرى حمرومة من هذ� �لنوع من  تكت�صبها فئات 

�لعمل يوؤدي �إىل تال�صي �لتما�صك �لجتماعي و�ل�صعور بالنق�ص، فالعمل ل ميثل م�صدًر� للدخل فح�صب، بل هو و�صيلة 

لكت�صاب دور ومكانة يف �ملجتمع.

وترقية  و�إن�صاء  �لأمية  )كمحو  و�لثقافية  �لرتبوية  و�لق�صايا  �مل�صكالت  �أن  �ليوم،  �جلميـع  لدى  به  �ملعرتف  من  و�أ�صبح 

�لأنظمة �لوطنية للتعليم وبلوغ و�صع جديد كيفًيا للثقافة( لبلد ما من �لبلد�ن توؤثر وت�صارك يف جمال �لتحولت �لقت�صادية 

و�لجتماعية. ولي�ص من قبيل �مل�صادفة �أن نالحظ �لعالقة �جلدلية بني �جلوع و�لأمية و�لتخلف �لقت�صادي. ولبد هنا من 

�أخذ مفهوم �لرتبية �أو �لتعليم يف عالقته بالتنمية �لقت�صادية �أو �لجتماعية...�إن �لعمل على �لتن�صئة �لذهنية و�لأخالقية 

لالأجيال �جلديدة مل يعد �لهدف �لوحيد للرتبية، بل �إن �لرتبية وبخا�صة �لتعليم هو من �لعو�مل �لأ�صا�صية للتقدم �لتقني 

و�لقت�صادي و�لجتماعي. وتعلمنا درو�ص �لتاريخ �أن �لنتكا�صات �حل�صارية و�لتاريخية �لتي ُمنيْت وما ز�لت تر�صف حتتها 

�لأمة �لعربية، تعود يف �أغلبها �إن مل تكن كلها �إىل حالة �لتخلف و�جلهل و�لتبعية �لتي تقف ك�صاهد عيان على ف�صل تلك 

�مل�صاريع �لفكرية �لعربية.
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3-السياسات االقتصادية وانتشار ظاهرة الفقر:
ومن �أبرز �ملظاهر �ل�صلبية �لتي ترتتب على �ل�صيا�صات �لقت�صادية �لتي تنتج �لفقر �ملظاهر �لآتية:

اأ -التوزيع الغري عادل للدخل القومي:

 ل �صك �أن تكد�ص عائد�ت ومكت�صبات �لأمم يف �أيدي ن�صبة قليلة من �لأفر�د، يعمق ويعزز من ظاهرة �لفقر، فرثو�ت �لأمم 

من حق �جلميع، ولو �أنها توزعت بال�صكل �لعادل لقلت ظاهرة �لفقر �إىل حد كبري، ولكن طمع �لإن�صان و�صعيه لالمتالك 

بغ�ص �لنظر عن و�صائل ذلك �لمتالك، يجعل من �ل�صعب �أن تكون هنالك عد�لة يف توزيع �لرثو�ت، ويعزز هذ� �لجتاه 

�ل�صيا�صات �لقت�صادية �لتي د�ئمًا ما ت�صب يف م�صلحة �لأغنياء.

ب -ال�شتغالل املحدود للموارد املتاحة: 

ن�صبة لظروف  ولكن  �ملو�رد �جليدة  �لعديد من  �لغالب متتلك  و�لتي يف  و�لفقرية  �لنامية  �لدول  بو�صوح يف  ويتجلى ذلك 

�ل�صيا�صية و�لأمنية و�لثقافية و�لجتماعية، وبع�ص �ملعوقات �لقت�صادية حتول دون ��صتغالل تلك  خمتلفة منها �لظروف 

�ملو�رد بال�صورة �ملثلى، وبالتايل يكون هنالك هدر كبري للمو�رد و�صوء ��صتغالل لها، وهذ� بالتاأكيد يزيد من فد�حة �لفقر 

و�نت�صاره بني �صعوب تلك �لأمم.

ج-الف�شاد املايل والإداري:

2005 �لذي ي�صدر عن   ُي�صاهم �لف�صاد يف تعطيل م�صاريع �لنه�صة �لقت�صادية �ملن�صودة؛ وقد ر�صد تقرير �لف�صاد لعام 

تكلفة  على  ثمة  ومن  �لتحتية،  �لبنية  على  جًد�  كبرية  بدرجة  �لف�صاد  فيها  يوؤثر  جو�نب  �أربعه  �لعاملية،  �ل�صفافية  منظمة 

�خلدمات بالن�صبة للفقر�ء من خالل رفعه لتكلفة ر�أ�ص �ملال، تتمثل يف �أن:�لف�صاد يوؤخر ويقل�ص �لإنفاق �ل�صتثماري على 

ا متو��صًعا يف �لف�صاد �صوف يعظم �ل�صتثمار�ت يف �لت�صالت.وهو كذلك  �لبنية �لتحتية على �مل�صتوى �لكوين، و�أن خف�صً

يقل�ص �لنمو �لذي يتم تخليقه عرب �لإنفاق على �ل�صتثمار�ت يف �لبنية �لتحتية. و�لف�صاد يرفع تكلفة ت�صغيل �مل�صتوى �ملتو�فر 

منها  �ل�صتفادة  على  �لقدرة  ويقل�ص  �لتحتية،  �لبنية  وم�صتوى  نوعية  يقلل  �لف�صاد  �أن  كما  �لتحتية.  �لبنية  خدمات  من 

ا بالن�صبة للفقر�ء. خ�صو�صً
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فالف�صاد يوؤذي �لفقر�ء ب�صكل غري مبا�صر لأنه يعرقل �لنمو �لقت�صادي، ويكر�ص عدم �مل�صاو�ة، ويلحق �لأذى بتوزيع �لإنفاق 

�لعام، ومن خالل قنو�ت �أخرى عديدة فاإنه يقف عائًقا �أمام تخفيف حدة �لفقر. وقد �أظهرت �لدر��صات �لأمربيقية �أن 

�لفقر�ء يدفعون ن�صيبا من دخولهم على �لر�صاوى �أكرث من �لأغنياء، ويعتمدون على �خلدمات �لعامة �أكرث من �لأغنياء. 

وعلى �صبيل �ملثال يتطلب حل م�صكلة �لبطالة توفري75 مليون دولر، فيما تهدرمن300-400مليون دولر ب�صبب �لف�صاد 

�مل�صت�صري بكرثة يف �لعامل �لعربي.

وتت�صابه ظروف �لف�صاد وعالقة �لف�صاد بالفقر يف خمتلف �لدول �لعربية، ين�صاأ �لف�صاد من خالل بريوقر�طيات تتنامى 

�لدولة،  وبريوقر�طية  �حلزب،  وبريوقر�طية  �مللكية،  �لبريوقر�طية  منها  �حلكم  �أنظمة  طبيعة  مع  بالتو�زي  جميعها 

نتيجتها عدم  يكون  �لجتماعي،  �لفقر  �إىل حالة ق�صوى من  باحلكم  �ل�صتئثار  ويوؤدي  و�لع�صرية،  �لعائلة  وبريوقر�طية 

��صتفادة �لفقر�ء من �لدعم �حلكومي ومن �خلدمات، و�إجها�ص �صيا�صة ��صتهد�ف �لفقر�ء بالدعم، وهو �لنهج �لذي �أكده 

تقرير �لتنمية ل�صنة 2004م.

 

د- تراجع م�شتوى ال�شتثمارات الأجنبية يف الدول الفقرية:

تدهور  �أهمها  ومن  �لفقرية،  �لبلد�ن  يف  �لأجنبية  �ل�صتثمار�ت  م�صتوى  تر�جع  �إىل  توؤدي  �لأ�صباب  من  �لعديد  هنالك   

جاذبة  تعد  ل  و�لتي  �لدول  لتلك  �لقت�صادية  �ل�صيا�صات  وكذلك  للدولة،  �ل�صيا�صي  �ل�صتقر�ر  وعدم  �لأمنية  �لأو�صاع 

لال�صتثمار�ت �لأجنبية، و�بتعاد �ملكون �لأجنبي عن ميز�نيات تلك �لدول يزيد عليها �ل�صغوط �لقت�صادية ويجعلها غري 

قادرة على توفري متطلبات �ل�صعوب من �ل�صلع �خلارجية، وبالتايل ترتفع معاناة �لفقر�ء ويزيد عددهم. 

هـ-�أولويات �لإنفاق �لعام: حيث ي�صري �ملهتمون �إىل �أن �لإنفاق على �لنو�حي �لع�صكرية و�لأمنية يفوق بكثري م�صتوى �لإنفاق 

على �لنو�حي �ملدنية.

ل- تطبيق بر�مج �لتكيف �لهيكلي: وتعترب بر�مج �لتعديل �أو �لت�صحيح �لهيكلي و�حدة من �أهم �لأ�صباب �لتي �أد ت �إىل 

تنامي �لفقر و�زدياد معدلته خا�صة على �لعامل �لنامي فقد كانت �لكثري من �لدول �لنامية قد عرفت تدهورً� �صديدً� 

يف �لظروف �لجتماعية مع تز�يد �صوء �لتغذية، وبطء �لتح�صينات يف جمال �ل�صحة �أو يف تر�جعها، �نخفا�ص م�صتوى 

�لتعليم...�لخ.
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4-سياسات وبرامج المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفقر:
عجزت جهود �ملنظمات �لدولية �لعاملة يف جمال مكافحة �لفقر من �حلد من هذه �لظاهرة و�أثارها على م�صتوى �لعامل 

بل تتحول هذه �ل�صيا�صات �أحيانًا �إىل عو�مل ت�صاعد على �نت�صار ظاهرة �لفقر، و�ل�صاهد على ذلك �لأمثلة �لتالية:

• بر�مج �لتكيف �لهيكلي �ملدعوم من قبل �لبنك �لدويل و�صندوق �لنقد �لدويل: فقد ترتب على تطبيق تلك �لرب�مج 	

�ل�صيا�صية، كما فقدت هذه �لدول درجة كبرية من  �ل�صالبة مثل �ل�صطر�بات وتذبذب �لأو�صاع  �لعديد من �لآثار 

��صتقالليتها �لقت�صادية )�لتبعية ورهن �لقر�ر �ل�صيا�صي و�لقت�صادي(.

• ت�صري 	 �لفقر حيث  تذكر يف جمال مكافحة  �لدولية جناحات  �ملنظمات  �لفقر: مل حتقق  ق�صور يف جهود مكافحة 

�لأرقام و�لتقارير �ل�صنوية �إىل زيادة عدد �لفقر�ء حول �لعامل و�ت�صاع رقعة �لفقر، بالرغم من تعدد وتنوع �صيا�صات 

�ملنظمات �لدولية من متويل عمليات �مل�صاعد�ت �لإن�صانية، �إىل �حلث على تطبيق بر�مج �لإ�صالح �لقت�صادي، �إىل 

فر�ص م�صروعات بعينها ل تخدم جهود مكافحة �لفقر، بل �أدت �إىل زيادة حدته.

• �لعوملة و�لفقر: يف ظل �لعوملة مل تتحقق �أي جناحات تذكر يف �لق�صاء على �لفقر، كما ت�صور �أن�صار �لعوملة يف �لدول 	

�لغربية، بل يرى �خلرب�ء و�ملتخ�ص�صون �أن �لعوملة �أدت �إىل تدمري �قت�صاد �لدول �لفقرية وفقد�نها لهويتها �لثقافية 

و�لقت�صادية و�لجتماعية و�ل�صيا�صية، )مرجع �صابق بت�صرف �ص 95(.
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ثانيًا - اآلثار المترتبة على الفقر:
يرتتب على �لفقر �لعديد من �لآثار �صو�ًء كانت على م�صتوى �لأفر�د �أو على م�صتوى �لدول، وفيما يلي يتم ��صتعر��ص 

بع�صًا من تلك �لآثار.

 اآلثار االقتصادية للفقر :
�لقت�صادي  �لنمو  على  �لقت�صادية  �ملو�رد  توزيع  وطريقة  �لفقر  ظاهرة  �لقت�صادية  �لنظريات  من  �لعديد  ناق�صت 

ونذكر منها :

اأ- منوذج »الإوزة الطائرة«:

تفاوت  لتاأثري  كنموذج  »كمينورميت�صوياما«  �لطرح  هذ�  طرح  �ل�صتهالكي،  �لنمط  وتطور  �لدخل  توزيع  تفاوت  حول   

�لدخل على �لإنتاجية و�لنمو �لقت�صادي . وعرف مت�صوياما �ملجتمع �ل�صتهالكي على �أنه )�ملجتمع �لذي ي�صتفيد معظم 

�أ�صره و�أفر�ده من زيادة �لإنتاجية و�لقدرة عن ��صتهالك معظم �ل�صلع �ل�صتهالكية �ملنتجة د�خل �ملجتمع(.

وتطوير  �لإنتاجية  زيادة  يف  مهم  دور  له  �ملجتمع  د�خل  �لدخول  توزيع  يف  �لتفاوت  �أن  على  »مت�صوياما«  حتليل  ويقوم 

�لقدر�ت �لإنتاجية و�لتكنولوجية ملختلف �لقطاعات �لقت�صادية، ويوؤدي ذلك �إىل زيادة معدل �لنمو �لقت�صادي، وتقوم 

�أكرب من  �ل�صتهالكية وت�صبح يف متناول عدد  �ل�صلع  �أ�صعار  �نخف�صت  �لإنتاجية  �أنه كلما حت�صنت  �لعالقة على  هذه 

�لأفر�د و�جلماعات د�خل �ملجتمع وهذ� يوؤدي بدوره �إىل �ت�صاع �أ�صو�ق تلك �ل�صلع مما يدفع �إىل �ملزيد من �إنتاج تلك 

�ل�صلع لتبد�أ دورة جديدة من حت�صن �لإنتاجية. ومع حت�صن دخل �أ�صرة ما  تزد�د قائمة �ل�صلع �لتي ت�صتهلكها لت�صمل 

قائمة جديدة من �ل�صلع كانت تعترب �صلع كمالية يف �ل�صابق ..وهكذ� )�لد�مغ، 1435، �ص 100(.
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ب- انخفا�س الإنفاق الأ�شري على التعليم والرعاية ال�شحية :

�أن  حيث  �لأ�صرة،  دخل  �إجمايل  من  �لبندين  لهذين  �ملخ�ص�صة  �لإنفاق  حجم  �نخفا�ص  �إىل  �لدر��صات  من  �لعديد  �أ�صارت 

�لن�صبة �لأكرب من �لدخل توجه لالإنفاق على �ل�صلع �حلياتية �ل�صرورية. ويوؤدي هذ� �لو�صع �إىل تدين م�صتوى �لقدر�ت و�ملعارف 

و�ملهار�ت لأفر�د �لأ�صر �لفقرية، وهو يوؤدي بدوره �إىل �صعف �لنمو �لقت�صادي و�لإنتاجي، نظرً� �إىل �لعالقة �لتي تربط بني 

�ل�صتثمار يف �لعن�صر �لب�صري و�لنمو �لقت�صادي. وتزد�د �أهمية هذ� �لعامل »�نخفا�ص �لإنفاق �لأ�صري على �لتعليم و�لرعاية 

�أن  �لتعليمية و�ل�صحية. وعلى �لرغم من  �ل�صوق و�لقطاع �خلا�ص يف توفري �خلدمات  �ل�صحية« يف حالة �لعتماد على قوى 

�لكثري من �لدول تطبق �إلز�مية وجمانية �لتعليم �لأ�صا�صي، �إل �أن هذ� ل ينفي �لتاأثري �ل�صلبي للفقر لال�صتثمار يف هذ� �ملجال .

ج- ا�شتبعاد الفقراء من امل�شاركة يف العمليات التنموية :

يوؤدي عدم قدرة �لفقر�ء �إىل �لو�صول �إىل مقومات �لإنتاج �ملختلفة مثل روؤو�ص �لأمو�ل و�لأر��صي �لزر�عية وم�صادر �لتمويل 

وغريها �إىل �صعف م�صاهمة تلك �ل�صر�ئح �ل�صعيفة يف �لعملية �لإنتاجية �أو ��صتبعادهم من �مل�صاركة. و�إذ� تقاطع هذ� �لتهمي�ص 

مع خطوط �لنق�صام �لثقايف �أو �لعرقي �أو �لديني يعمق �ل�صعور بالتهمي�ص و�ل�صتبعاد لتك �ل�صر�ئح، وهناك �لعديد من �لنماذج 

لهذه �لأو�صاع يف كثري من �لدول �لنامية، وتاأخذ �أحيانًا �أبعادً� هيكلية وموؤ�ص�صية مبعني �أن �لنظام �ملطبق يف جمتمع ما ينتج 

ويعيد �أنتاج �لتهمي�ص ب�صورة ر��صخة وعميقة .

دـ - تاأثري الفقر على املدخرات وال�شتثمارات اخلا�شة :

�أو�صحت �لدر��صات �لتطبيقية �أنه كلما �رتفع �لدخل �رتفعت ن�صبة �لدخار، وهذه �لدر��صات �ثبتت خطاأ �لعتقاد �لذي كان 

�صائدً� يف �ملا�صي، �لذي كان يزعم �أن م�صتوى �لدخار يرتفع ح�صب �لجتاهات و�مليول نحو �لدخار.

هـ- احللقة املفرغة للفقر :

�أكدت �لدر��صات �لقت�صادية �حلديثة �أن �لنمو �لقت�صادي �لذي يتحقق يف ظل �نت�صار �لفقر وتفاوت �لدخول يوؤدي �إىل تفاقم 

حدة �لفقر و�صرعة �نت�صاره �أفقيا ور�أ�صيًا، حيث �أن �لبنية �لقت�صادية و�لجتماعية و�ل�صيا�صية تعيد �إنتاج �لفقر وتزيد عدد 

�لفقر�ء د�خل �ملجتمع .
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و- تاأثري الفقر على معدل النمو ال�شكاين :

ت�صري بع�ص �لدر��صات �أن هناك عالقة بني تفاوت �لدخول ومعدل �لإجناب ومعدل �لنمو �لقت�صادي، وتو�صح �لدر��صات 

طبيعة هذه �لعالقة من خالل �لفرت��صات �لتالية:

�لو�لدين. دخل  متو�صط  �رتفاع  مع  �لنخفا�ص  �إىل  �لأبناء  عدد  مييل  •	
�ل�صكاين. �لنمو  معدل  تر�جع  �إىل  يوؤدي  �لدخول  يف  �ملت�صاوي  •�لتوزيع  •	

. وهكذ�  �لقومي..  �لدخل  من  �لفرد  ن�صيب  �رتفاع  �إىل  يوؤدي  �ل�صكاين  �لنمو  معدل  �نخفا�ص  •	
�أن �رتفاع معدل �لإجناب وبالتايل معدل �لنمو �ل�صكاين تاأثر �صلبًا على معدل �لنمو  وتوؤكد تلك �لدر��صات على    

�لقت�صادي من ثالثة عو�مل هي تاأكل حجم روؤو�ص �لأمو�ل �أو �رتفاع معدل �لإعالة نتيجة لرتفاع معدل �لبطالة . �أو نتيجة 

�إىل �رتفاع عدد �لفئات �لعمرية خارج �صن �لعمل » من 14 – 65« �أو خروج �ملر�أة من �صوق �لعمل . و�لعامل �لأخري هو 

�لتاأثري �ل�صلبي لرتفاع معدل �لإجناب على تر�كم   ر�أ�ص �ملال من خالل �لعالقة بني م�صتوى دخل �لأ�صرة وعدد �لأطفال، 

يف �صوء �ملقارنة بني �لتكلفة و�ملنفعة �حلدية لالإجناب وفقًا مل�صتوى  دخل �لأ�صرة .

ز- التاأثري على املوؤ�شرات ال�شحية :

يوؤثر �لفقر �صلبًا على �لنمو �لقت�صادي من خالل �ملوؤ�صر�ت �ل�صحية �ملتمثل يف ) معدلت وفيات �لأطفال و�لعمر �ملتوقع 

عند �لولدة وم�صتوى �لإنفاق على �خلدمات �ل�صحية وغريها( وجميع تلك �ملوؤ�صر�ت �إذ� كانت �صلبية توؤثر على معدلت 

�لنمو �لقت�صادي، حيث تزد�د درجة �لعالقة بني م�صتوى �لدخل و�ملوؤ�صر�ت وتتاأثر �ل�صر�ئح �ل�صعيفة من حمدودي �لدخل 

ب�صورة �أكرب من �ل�صر�ئح من �أ�صحاب �لدخول �ملرتفعة .
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الفصل الثالث
الجهود الدولية المحلية 
في مجال مكافحة الفقر
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تمهيد:
يهدف هذ� �لف�صل �إىل ��صتعر��ص �أهم �ملجهود�ت �حلكومية و�لر�صمية ملكافحة �لفقر على �مل�صتويني �لدويل و�ملحلي، وي�صتمل 

هذ� �لف�صل على ثالثة مباحث؛ يهتم �ملبحث �لول بتناول �جلهود �لدولية ب�صورة عامة ملكافحة �لفقر وجهود �لدول �لعربية 

ب�صفة خا�صة يف هذ� �ملجال. بينما يركز �ملبحث �لثاين على جهود �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف مكافحة �لفقر و�لآليات �لتي 

�تبعتها �ململكة يف �صعيها للحد من �لفقر و�آثاره على �ملجتمع �ل�صعودي. �أما �ملبحث �لثالث و�لأخري فقد خ�ص�ص لبع�ص �لآر�ء 

و�ملقرتحات �لتي من �صاأنها �حلد من �نت�صار �لفقر ب�صورة عامة.

المبحث االول
الجهود الدولية والعربية في مكافحة الفقر

أواًل - الجهود الدولية في مكافحة الفقر:
هنالك �لعديد من �لو�صائل و�لأدو�ت �مل�صتخدمة على �مل�صتوى �لدويل ملكافحة �لفقر، ومن ذلك �ملنظمات �لدولية �ملختلفة �لتي 

�آلياته وو�صائله و�أهد�فه. كما تعترب مر�كز �لأبحاث  تعمل يف جمالت متعددة تهدف بالإجمال �إىل مكافحة �لفقر كل ح�صب 

�إحدى �لأدو�ت �لهامة �لتي ت�صهم ب�صكل �أو باآخر يف �حلد من �لفقر. وبالإ�صافة �إىل ذلك هنالك �لعديد من �لأدو�ت �لأخرى 

مثل �ملعونات و�لقرو�ص، وخف�ص معدلت �لكثافة �ل�صكانية حول �لعامل، و�صيا�صات �لت�صحيح �لإقت�صادي. وفيما يلي يتم عر�ص 

تلك �لآليات باإيجاز.
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1 - املنظمات الإقليمية والدولية:  

تعمل �لعديد من �ملنظمات �لدولية يف جمال مكافحة �لفقر و�أبرزها برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي �لذي يعمل على تقدمي 

�مل�صاعد�ت �إىل �حلكومات و�ل�صعوب ملكافحة �لفقر، وحتدد لهم �لأدو�ت �لكفيلة مبحاربة �لفقر، ومن �صمن هذه �لو�صائل 

تقدم مقايي�ص �إح�صائية لقيا�ص جو�نب �لتنمية �لتي حتققت، كما حتث �حلكومات و�ملنظمات �إىل بلوغ درجة متقدمة من 

�لتنمية �لب�صرية. و�صندوق �لأمم �ملتحدة لل�صكان �لذي يعمل على تقدمي �مل�صاعد�ت لالأقطار �لتي متر مبرحلة �نتقالية، ليتم 

توظيف هذه �مل�صاعد�ت يف جمال  �لق�صايا �ل�صكانية مثل �ل�صحة �لإجنابية وغريها. ومنظمة �لأغذية و�لزر�عة: �لتي تعمل 

يف جمال �لأمن �لغذ�ئي وحترير �ل�صعوب من �جلوع وحت�صني م�صتوى �ملعي�صة. و�ل�صندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية: �لذي 

يهدف �إىل زيادة �إنتاج �لأغذية وحت�صني م�صتوى �لتغذية لأفقر �ل�صكان يف �أفقر �لدول. و�للجنة �لقت�صادية و�لجتماعية 

لغرب �أ�صيا »��صكو�«وين�صب جهودها حول حت�صني م�صتويات �ملعي�صة يف دول �مل�صرق �لعربي. وكذلك �لبنك �لدويل �لذي 

يعمل على تبني  م�صروعات تنموية تهدف �إىل حت�صن م�صتوى �ملعي�صة ل�صكان �لعامل، ويهتم �لبنك �لدويل باإجر�ء �لدر��صات 

و�لبحوث �خلا�صة بالفقر، كما طرح �لبنك برنامج خا�ص مبكافحة �لفقر )مرجع �صابق، �ص 30(. و�صندوق �لنقد �لدويل 

�لذي يقوم بتمويل م�صروعات مكافحة �لفقر يف �لعامل وفق �صروط معينة. ومنظمة �لعمل �لدولية �لتي تهتم ب�صوؤون �لعمال 

حول �لعامل.

و�إىل جانب �ملنظمات �لدولية هناك �لعديد من �ملنظمات على �مل�صتوى �لوطني و�لإقليمي، تهتم مب�صكالت �لفقر و�لفقر�ء، 

�لفقر  مكافحة  م�صروعات  متويل  موؤ�ص�صات  �إىل  �إ�صافة  �لجتماعي  �لأمان  و�صبكات  �لجتماعي  �ل�صمان  موؤ�ص�صات  مثل 

و�لبطالة، وتنت�صر مثل هذه �ملوؤ�ص�صات �نت�صار و��صع على �مل�صتوى �لوطني و�لإقليمي.
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2 - مراكز اأبحاث الفقر:

مت تاأ�صي�ص �لعديد من �ملر�كز �لبحثية �لتي تعنى بق�صايا �لفقر :

• �ملركز �مل�صرتك لبحوث �لفقر: وهو مركز تابع جلامعتي »نورث و�صرتن« وجامعة »�صيكاغو«.	

• معهد �لبحوث �ملتعلقة بالفقر: ويبع جلامعة »وي�صكن�صن«	

• موؤ�ص�صة )نيت �يد( ملحاربة �لفقر.	

• معهد �لدر��صات �ملتعلق بالعرق و�لفقر: ويتبع جلامعة »ميني�صوتا«	

• مركز �لأبحاث �لعاملية للفقر: وهو مركز �أن�صاأ يف �لدول �ل�صكندنافية ويعني بالدر��صات �خلا�صة بالفقر.	

3 - املوؤمترات العاملية وحلقات النقا�س:

و�أبرز هذه �ملوؤمتر�ت، موؤمتر �لقمة �لعاملي حول �لتنمية �لجتماعية �ملنعقد يف كوبنهاغن عام 1995م، حيث �لتزم   

ممثلو 117 دولة ببذل �جلهود �مل�صنية للق�صاء على �لفقر. و�نعقد كذلك موؤمتر عاملي 1997م ملناق�صة �لقرو�ص �ل�صغرية 

كو�صيلة للق�صاء على �صوء �لتغذية و�لأمية و�لبطالة . كما نظمت �لأمم �ملتحدة عام 2000م قمة عاملية حتت �صعار »�لتنمية 

�لب�صرية، �صمن  بامل�صتوطنات  2001م قمة خا�صة  �لعام  �ملغرب يف  �نعقدت يف  �لعوملة«. كما  للجميع يف زمن  �لجتماعية 

�ملنتدى �لعاملي حول فقر �ملدن،  حتت �صعار »نحو مدن للجميع«، و�نعقدت يف �ملك�صيك يف �لعام 2002م قمة عاملية ملناق�صة 

�صبل �لق�صاء على �لفقر، وبرز يف هذ� �مللتقي خطاب يربط بني �لفقر و�لإرهاب وتهديد �لأمن �لعاملي .وقد �نتقدت هذه 

�ملوؤمتر�ت لأنها مل ت�صع �لتز�ًما دقيًقا يف تقدمي �مل�صاعد�ت �لكفيلة بالق�صاء على �لفقر، وقد �أ�صار بع�ص �ملهتمني �إىل ف�صل 

هذه �مللتقيات يف حتقيق �أهد�فها، حيث �أن قمة كوبنهاغن »1995م« مل يتحقق من �أهد�فه �صيئًا  يذكر )�لعلمي، 2002، �ص 

41(.  وقد حددت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �لعام 1993م  مبوجب قر�رها 196/47 �أن يكون يوم 17 �أكتوبر هو يومًا 

عامليًا للق�صاء على �لفقر. كما حددت �لأمم �ملتحدة �لعقد 1997-2006م هو عقد �لق�صاء على �لفقر . ويف موؤمتر �لألفية 

�لتزم زعماء �لدول بتخفي�ص عدد من يعي�صون يف فقر مدقع �إىل �لن�صف.
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وعقدت جامعة �لدول �لعربية �لعديد من �مللتقيات و�ملوؤمتر�ت �خلا�صة مبناق�صة ق�صايا �لفقر يف �لعامل �لعربي، حيث 

عقد يف �خلرطوم يف �لعام 2002م و�حدة من هذه �ملوؤمتر�ت. وعقد موؤمتر �أخر يف مدينة �لرباط يف �لعام 2003م 

. كما عقد يف مدينة �لريا�ص يف �لعام 2003م موؤمتر نظمته وز�رة �لعمل و�ل�صوؤون �لجتماعية حتت عنو�ن )م�صكلة 

�لفقر ودور �لدول �لغنية يف �حلد منها( .

4 - اأدوات وو�شائل مكافحة الفقر:

وتعمل وفق روؤيا متباينة من حيث �لأولويات و�ملجالت. وبالرغم من هذ� �لتباين هناك قو��صم م�صرتكة يف �حللول �لتي 

تقرتحها تلك �ملنظمات، ميكن تلخي�صها يف �لآتي :

اأ- املعونات والقرو�س :

�ملعونات �لتي تقدم للدول �لفقرية عبارة عن قرو�ص بفو�ئد ولي�صت منحًا بق�صد �مل�صاعدة، ومع مرور �لوقت ترت�كم 

�لديون على �لدول �لفقرية، كما �أن �لدول �لفقرية ل ميكنها �لعتماد على �ملعونة ب�صكل م�صتمر لعدة �أ�صباب :

 �لأو�صاع �لقت�صادية �ل�صيئة و�لت�صخم و�لبطالة �لتي تعاين منها �لدول �لفقرية، �لأمر �لذي يوؤدي �إىل �نخفا�ص . 1

�مل�صاعد�ت �لأجنبية �إىل �لبلد�ن �لنامية، ويتوقع خرب�ء �لبنك �لدويل ��صتمر�ر �نخفا�ص حجم �مل�صاعد�ت يف 

�مل�صتقبل �لقريب و�ملتو�صط .

�جتهت �مل�صاعد�ت �إىل دول �أوربا �ل�صرقية بعد تفكك �لحتاد �ل�صوفيتي، حيث تعترب دول �أوربا �ل�صرقية يف و�صع . 2

�قت�صادي �أف�صل من �لدول �لفقرية يف �إفريقيا و�آ�صيا و�أمريكيا �لالتينية .

�ل�صروط �ل�صعبة �لتي ت�صعها �جلهات �ملانحة حتول دون �ل�صتفادة من تلك �مل�صاعد�ت �ملالية . . 3
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و�أ�صارت بع�ص �لدر��صات �إىل �ملعونة �مل�صروطة �لتي تتبعها �لوليات �ملتحدة �لأمريكية تلزم �لدول �لفقرية �إىل �صر�ء �ملنتجات 

�لأمريكية بقيمة �ملعونة، يف �لوقت �لذي ل حتتاج فيها �لدول �لفقرية للمنتجات �لأمريكية �ملعرو�صة، �إ�صافة �إىل عدد من 

�لآثار �ل�صلبية �لأخرى منها ��صتخد�م �مل�صاعد�ت �لأجنبية يف دعم �لأنظمة �لع�صكرية �لتي تقمع �لفقر�ء و�إ�صاءة ��صتخد�م 

�حلكومات �لوطنية للمعونات �لأجنبية، حيث �أو�صحت بع�ص �لدر��صات �أن ن�صبة كبرية من �مل�صاعد�ت تذهب �إىل موظفي 

�حلكومات ورجال �ل�صرطة و�جلي�ص و�لقو�ت �لنظامية . ومما ذكر يت�صح لنا �أن �ملعونات �لأجنبية ل توظف ل�صالح �لفقر�ء 

�إمنا تذهب خلدمة م�صالح �لدول �ملانحة و�حلكومات يف �لدول �لفقرية.)مرجع �صابق �ص 165(.

ب- خف�س معدلت الزيادة ال�شكانية :

يري خرب�ء �لتنمية �أنه لبد من خف�ص معدلت �لزيادة �ل�صكانية يف �لدول �لنامية، كخطوة هامة يف طريق مو�جهة   

�لفقر و�لتخلف، حيث توؤدي �لزيادة �ل�صكانية �إىل تدين متو�صط ن�صيب �لفرد من �إجمايل �لدخل �لقومي، كما ي�صكل �لزيادة 

�ل�صكانية �صغط على حجم �خلدمات �لجتماعية من �ملر�فق �ل�صحية و�لتعليمية. وي�صري خرب�ء �لتنمية �أن هناك م�صارين 

يف �لتعامل مع �لزيادة �ل�صكانية �لأوىل �صبط هذه �لزيادة و�لثانية تاأهيل وتدريب هذه �لطاقات �لب�صرية لزيادة �لإنتاج.

ج- الت�شحيح القت�شادي :

و�حدة من �لعتقاد�ت �ل�صائدة حول �لعامل هو �أن حترير �أي �قت�صاد يوؤدي �إىل حتقيق �لكفاءة و�لعد�لة عرب تقلي�ص �لعجز 

ولكن ويف  �لأ�صا�صية،  �ل�صلع و�خلدمات  �لدعم عن  ورفع  �لعامة  �ملر�فق  �لأ�صعار وخ�صخ�صة  وت�صحيح م�صار  �مليز�نية  يف 

�ملقابل �أظهرت �لعديد من جتارب �لبلد�ن �أن هذه �ل�صيا�صات �إذ� مل ت�صاحبها �صيا�صات تعزيز �لعد�لة فاإنها تزيد من معاناة 

�لفقر�ء، لأن �رتفاع �لأ�صعار توؤثر على �لفقر�ء �أكرث من �لأغنياء مما يوؤدي �إىل حدوث موجة من �ل�صطر�بات ت�صطر معها 

�حلكومات �لرت�جع عن تلك �لتد�بري �لتي �عتمدتها. 
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ثانيًا - جهود القضاء على الفقر في الوطن العربي :
 �صدر �لتقرير �لعربي �لر�بع حول موقف حتقيق �أهد�ف �لألفية �لإمنائية للعام 2013م، ومت فيه تق�صيم �لبلد�ن �لعربية �إىل 

جمموعات، هي: بلد�ن جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، وتت�صمن �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لبحرين وقطر و�لكويت 

وموريتانيا  و�ل�صومال  و�ل�صود�ن  وجيبوتي  �لقمر  جزر  وتت�صمن  منوً�،  �لبلد�ن  و�أقل  �ل�صعودية؛  �لعربية  و�ململكة  وُعمان 

و�ليمن؛ و�ملغرب �لعربي، ويت�صمن تون�ص و�جلز�ئر وليبيا و�ملغرب؛ و�مل�صرق �لعربي، ويت�صمن �لأردن و�جلمهورية �لعربية 

�ل�صورية و�لعر�ق وفل�صطني ولبنان وم�صر. وي�صري �لتقرير �إىل �أن معّدل �لفقر �رتفع �إىل 7.2 يف �ملائة يف �لفرتة من 2012 

�إىل 2013م.

ومن و�قع �لتقرير يالحظ �أن �ملنطقة �لعربية �أحرزت تقدمًا نحو حتقيق بع�ص �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، غري �أن هذ� 

�لتقدم مل ياأِت متو�زنًا. فاملنطقة ل تز�ل متاأخرة يف بع�ص �لغايات �لهامة، ول�صيما �لغاية �ملعنية مبكافحة �جلوع. وكانت 

بالغة على  �آثار   2010 �لتي ي�صهدها عدد من بلد�ن �ملنطقة منذ عام  �ل�صيا�صي و�لقت�صادي و�لجتماعي  �لتحّول  حلالة 

م�صرية �لتقدم، �إذ �أّدت �إىل جتميد �لإجناز�ت �ملحققة يف بع�ص �لبلد�ن، ل بل �إىل تبديدها �أحيانًا. ول تز�ل �أقل �لبلد�ن 

منوً� متاأخرة عن �صائر �لبلد�ن يف �لكثري من �لأهد�ف و�لغايات. وبالرغم من هذ� �لتقدم �رتفع معدل �لفر  �إىل7.2 يف 

�ملائة يف �لفرتة من 2012 �إىل2013م.

ولكن هذ� �لتقدم  مل يكن متو�زنًا بني جمموعات �ملنطقة ول بني بلد�ن �ملجموعة �لو�حدة ول د�خل �لبلد �لو�حد. فمن 

�مل�صتبعد �أن تتمكن �أقل �لبلد�ن منوً� من حتقيق معظم �لأهد�ف يف �ملهلة �ملحّددة. وعلى هذه �لبلد�ن �أن تتجاوز �لكثري 

من �حلو�جز من �أهمها �لنق�ص يف �ملو�رد �ملالية، و�ل�صعف يف �لبنية �لتحتية، وت�صاعد �لنز�عات يف بع�ص �حلالت،حيث 

يالحظ �أن بلد�ن جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لأكرث تقّدمًا يف �ملجال �لقت�صادي، متكنت من حتقيق �لكثري من 

�لأهد�ف«.
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وفي ما يلي استعراض ألبرز مالمح التقرير:
1- في مجال القضاء على الفقر المدقع:

فبالن�صبة �إىل هدف �لق�صاء على �لفقر �ملدقع و�جلوع �لذي يرمي �إىل تخفي�ص عدد �لأ�صخا�ص �لذين يقّل دخلهم عن 1.25 

دولر يف �ليوم �إىل �لن�صف بني عامي 1990 و2015، و�إىل �أن �لق�صاء على �لفقر يف �ملنطقة �لعربية يبقى م�صتبعدً� بحلول 

عام 2015 ، ورمبا �صيبلغ حدً� ل تقوى على ر�صده �ملقايي�ص �لدولية .و ي�صري �لتقرير �إىل �أن �لفقر �ملدقع منخف�ص ولكنه 

�زد�د بعد عام 2010، فالفقر �ملدقع، �لذي ُيقا�ص بن�صبة �لأ�صخا�ص �لذين يقّل دخلهم عن 1.25 دولر يف �ليوم، منخف�ص 

ن�صبيًا يف �ملنطقة �لعربية، ولكن حتقيق �لغاية بحلول عام 2015 يبقى م�صتبعدً�. فبعد �صنو�ٍت من �لرت�جع، يبدو �أن �لفقر 

عاد ليزد�د، ورمبا يبلغ حدً� ل تقوى على ر�صده �ملقايي�ص �لدولية. فبحلول عام 2010، بلغت عتبة �لفقر �ملدقع يف �ملنطقة 

4.1 % بعد �أن كانت 5.5 عام 1990، وهذ� بف�صل �لتقدم �لذي �أحرزه �لأردن و�جلمهورية �لعربية �ل�صورية وم�صر. وت�صري 

�آخر �لبيانات و�لتوقعات �لعائدة �إىل عام 2012 �إىل �أن �لفقر �ملدقع قد يتجاوز �ليوم �مل�صتوى �لذي كان عليه عام 1990، �إذ 

ت�صري �لتقدير�ت �إىل 7.4 %. ويبلغ �لفقر �ملدقع �أعلى معدل يف �أقل �لبلد�ن منوً� حيث و�صل �إىل 21.6 % عام 2012، بعد 

�أن �صجل 13.9 % يف عام 1990.

ويك�صف �لتقرير �أن �ملكا�صب �لتي حتققت يف �حلد من �لفقر يف بع�ص �لبلد�ن تبددت ب�صبب �لتحّولت �ل�صيا�صية و�لنز�عات. 

ففي �جلمهورية �لعربية �ل�صورية، ت�صبب �لنز�ع �لذي �ندلع موؤخرً� باإهد�ر عقد كامل من �لتقّدم. وقد �نخف�ص �لفقر �ملدقع 

يف هذ� �لبلد من 7.9 % عام 1997 �إىل 0.3 % عام 2007. ونتيجة للنز�ع �جلاري، ت�صري �لتقدير�ت �إىل �أن معّدل �لفقر عاد 

و�رتفع �إىل 7.2 % يف �لفرتة من 2012 �إىل 2013. �أما معّدلت �لفقر �ملح�صوب بن�صبة �لذين يعي�صون على �أقل من 1.25 

دولر يف �ليوم، منخف�صة �إىل حّد ل يذكر يف بلد�ن جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.«�ملرجع �ل�صابق �ص10«
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�أما ن�صبة �لأ�صخا�ص �لذين يعي�صون يف فقر مدقع يف �ملنطقة �لعربية فهي �أقل من �لن�صب �مل�صجلة يف مناطق نامية �أخرى، 

�أما يف تخفي�ص ن�صبة  1990 و2010.  �أدنى ن�صبة للفقر �ملدقع عامي  �آ�صيا، �صجلت �ملنطقة �لعربية  �أوروبا و�صرق  وبا�صتثناء 

�لنامية  �ملناطق  �صجلته  مبا  مقارنة  و2010،   1990 عامي  بني  �لتقدم  من  قدر  �أقل  �لعربية  �ملنطقة  ف�صجلت  �ملدقع،  �لفقر 

�لأخرى، با�صتثناء جنوب �ل�صحر�ء �لأفريقية �لكربى. 

وتظهر تقدير�ت �لفقر للبلد�ن �لعربية وللمناطق �لنامية �أن �أكرث من ُخم�ص �صكان �ملنطقة �لعربية هم من �لفقر�ء، و�أن حالة 

�لفقر مل ت�صهد �أّي تغيري يذكر بني �لت�صعينات وعام 2010. ويف ذلك �حلني، كان معدل �لفقر يف �ملنطقة �لعربية مماثاًل ملعّدل 

�أوروبا و�صرق �آ�صيا. ويف �لعام 2010، تر�جع �لفقر يف �أوروبا و�صرق �آ�صيا �أكرث من �لن�صف، بينما ر�وح �لفقر عند �مل�صتوى 

نف�صه تقريبًا يف �ملنطقة �لعربية. و�لو�قع �أن �ملنطقة �لعربية هي �ملنطقة �لوحيدة �لتي مل ت�صهد �أي تغرّي يذكر يف حالة �لفقر، 

على �لرغم مما �صجلته من منو يف �لدخل بلغ معّدله �ل�صنوي 2 %. وم�صر هي �أو�صح مثال على هذ� �لو�قع.

2- في مجال البطالة والتشغيل :
�صجلت �ملنطقة �لعربية �أدنى معّدل للم�صاركة يف �لقوى �لعاملة بني جميع مناطق �لعامل، وذلك ب�صبب �نخفا�ص م�صاركة   

�ملر�أة، �لذي ل يتجاوز 26 % �أي �أنه �ملعدل �لأدنى بني جميع �ملناطق، �إذ ل يتجاوز ن�صف �ملتو�صط �لعاملي �لبالغ 51 % عام 

2010. فالفقر، وتعرث �لتنمية �لريفية، و�نت�صار �لنز�عات �مل�صلحة، و�لتمييز يف �لقو�نني، و�نت�صار �لتقاليد �ملحافظة كالزو�ج 

�ملبكر، جميعها من �لعو�مل �لتي تعوق �نخر�ط �ملر�أة يف �ل�صاأن �لعام، ول �صيما يف �صوق �لعمل.

ويف �لآونة �لأخرية، �آلت �لأزمات �لقت�صادية و�ل�صطر�بات �ل�صيا�صية يف بع�ص �لبلد�ن �لعربية بظروف �لعمل �إىل   

مزيد من �لتدهور يف خمتلف �أنحاء �ملنطقة. وت�صري �لأرقام �لأولية �إىل �رتفاع يف معّدلت �لبطالة من 10.0 % يف عام 2010 

�إىل 14.5 يف �ملائة عام 2012. وقد �صهدت �أقل �لبلد�ن منوً� �أعلى �رتفاع من 8.4 % �إىل 18.4 % تليها بلد�ن �مل�صرق حيث 

�رتفع معّدل �لبطالة من 11.3 % �إىل 16.3 %. �أما بلد�ن �ملغرب فحافظت على معّدل م�صتقر ن�صبيًا عند 10 %. ومن �ملتوقع 

�أن ترتفع معدلت �لبطالة �إىل 14.8 % عام 2013 يف �ملنطقة �لعربية.
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3- في مجال التغذية واألمن الغذائي :
�ملنطقة ل تز�ل متاأخرة جدً� عن تخفي�ص معّدل �صوء �لتغذية �إىل �لن�صف، علما �أن ق�صية �صوء �لتغذية تطرح م�صكلة حقيقية 

يف ت�صعة بلد�ن عربية ت�صم جمتمعة 40.4 مليون �صخ�ص يعانون هذه �مل�صكلة. كما �أنه من موؤ�صر�ت �لإخفاق يف �لتنمية يف 

�ملنطقة �لعربية �نت�صار �جلوع و�نعد�م �لأمن �لغذ�ئي �لذي يعوق حتقيق �لعديد من �لأهد�ف �لإمنائية. وتعاين �أقل �لبلد�ن 

منوً� من معّدلت مرتفعة ومتز�يدة من �صوء �لتغذية بني �لأطفال دون �صن �خلام�صة، حيث �رتفعت ن�صبة �لأطفال �لناق�صي 

�لوزن دون �صن �خلام�صة يف �ملنطقة من 14.5 % يف �لت�صعينات �إىل 15.3 % يف عام 2010.«مرجع �صابق �ص11«.

4- في مجال التعليم :
و�صجلت  �ملنطقة �لعربية حت�ّصنًا يف معدل �للتحاق بالتعليم �لبتد�ئي و�لإملام بالقر�ءة و�لكتابة، و�قرتب �لعديد   

من بلد�نها من حتقيق �مل�صاو�ة �لتامة بني �جلن�صني يف �للتحاق بالتعليم �لبتد�ئي و�لثانوي و�لعايل، غري �أن �ملنطقة ل 

تز�ل متاأخرة يف بع�ص �لغايات، ول �صيما يف مكافحة �جلوع، وحتقيق �لأمن �لغذ�ئي، و�حل�صول على �ملياه، وتاأمني خدمات 

�ل�صرف �ل�صحي �ملح�ّصن للمناطق �لريفية، وتخفي�ص معّدل وفيات �لأطفال و�لأمهات. وكان تز�يد �لفقر من �أبرز مظاهر 

�لتعرث �لتي �أ�صابت �ملنطقة نتيجة حلالت عدم �ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي و�لنز�عات �لتي ت�صهدها منذ عام 2010.وقد حققت 

�ملنطقة حت�ّصنًا كبريً� يف معّدلت �للتحاق بالتعليم �لبتد�ئي، عادل �ملتو�صط �لذي حققته �ملناطق �لنامية �لأخرى. ففي 

عام 1999، كان 85% من �لأطفال يف �صن �لتعليم ملتحقني باملد�ر�ص، وقد �رتفع هذ� �ملعدل �إىل 92% عام 2012. وبني عامي 

1999 و2012، �زد�د عدد �لأطفال �مللتحقني بالتعليم �لبتد�ئي يف �ملنطقة �لعربية نحو �صبعة ماليني طفل. وقد �قرتبت 

و�ملغرب،  و�لكويت،  وقطر،  وعمان،  و�جلز�ئر،  وتون�ص،  و�لبحرين،  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  مثل  عربية عديدة،  بلد�ن 

وم�صر، من حتقيق غاية تعميم �للتحاق بالتعليم �لبتد�ئي، �إذ �صجلت معّدل �لتحاق �صافيًا يف مرحلة �لتعليم �لبتد�ئي 

يتجاوز 95 يف �ملائة. وحقق �ثنان من �لبلد�ن �لعربية زيادة هامة يف �ملعدلت �ل�صافية لاللتحاق بالتعليم �لبتد�ئي هما 

�ملغرب و�صلطنة عمان. 
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2011، ويف �صلطنة  96% عام  �إىل   1999 71% عام  ففي �ملغرب �رتفع معدل �للتحاق �ل�صايف باملد�ر�ص تدريجًا من 

ُعمان �رتفع معدل �للتحاق �ل�صايف من 80% عام 1999 �إىل 98% يف عام 2009. وحتى �أقل �لبلد�ن منوً� حققت تقدمًا 

كبريً�، مع �أن �لتوقف مليًا عند �لو�قع يظهر �أن �لتقّدم تباطاأ �عتبارً� من عام 2004. وتو�جه �أنظمة �لتعليم يف هذه 

�لبلد�ن حتديات كبرية ول تز�ل معّدلت �للتحاق �أقل بكثري من متو�صط �ملنطقة ككل. وُيالحظ يف هذه �لبلد�ن وجود 

موؤ�صر�ت مثرية للقلق تنذر بالرت�جع. فقد �أدى �لرت�جع �أو �لركود يف معّدلت �للتحاق بالتعليم يف بلد�ن �لنز�عات، 

مثل �ل�صود�ن و�لعر�ق وفل�صطني، �إىل �إعاقة �لتقّدم على م�صتوى �ملنطقة. وكانت �جلمهورية �لعربية �ل�صورية، ح�صب 

بيانات 2010، قد حققت تعميم �لتعليم �لبتد�ئي، �إذ بلغ معدل �للتحاق 99%. لكن �لأحد�ث �جلارية يف هذ� �لبلد 

يتوقع �أن تعّطل هذ� �لتقّدم �أو تعوقه يف �لأجلني �لق�صري و�لطويل، وقد ت�صّببت بتدمري �لكثري من �ملد�ر�ص. وتر�جع 

معدل �للتحاق �ل�صايف بالتعليم يف �لأردن من 999% يف عام 2005 �إىل 91% عام 2010. لكن �لفقر وعدم �مل�صاو�ة 

يبقيان من �لعقبات �لتي تعوق �لتعليم. ففي م�صر مثاًل، ُيحرم 20% من �لأطفال �لفقر�ء من دخول �ملدر�صة �لبتد�ئية، 

بينما يلتحق 100% من �لأطفال �لأغنياء بالتعليم �لبتد�ئي ويو��صلون تعليمهم حتى �ملرحلة �لثانوية. وينفق نحو %25 

من �لأ�صر �لفقرية من �أمو�لهم على �لر�صوم �ملدر�صية �لإ�صافية لأطفالهم )�لدرو�ص �خل�صو�صية(، مقابل 47% من 

�لأ�صر �لغنية. وتنفق �لأ�صر �لغنية �أربعة �أمثال ما تنفقه �لأ�صر �لفقرية على �لتعليم.
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5- في المجال  الصحي وانتشار اإلمراض :
�أحرزت �لدول �لعربية تقدما بطيئا يف تخفي�ص معّدل وفيات �لأطفال رغم �أنه �نخف�ص قر�بة �لثلث يف �ملنطقة. �إل �أن متكن 

جمموعة بلد�ن �مل�صرق و�ملغرب وبلد�ن جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية من تخفي�ص هذ� �ملعّدل مبقد�ر يتجاوز 50 %، يجعل 

من حتقيقه غاية يف متناول هذه �لبلد�ن بحلول عام 2015. كما �نخف�ص معدل وفيات �لر�صع حديثي �لولدة من 29 حالة وفاة 

لكل 000 1 مولود حي يف 1990 �إىل 21 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي يف عام 2011، �إل �أن �لطفل �ملولود يف �أقل �لبلد�ن منوً� 

�أقل حظًا يف �لبقاء على قيد �حلياة حتى 40 �صنة.«مرجع �صابق �ص12«

بني  �ملئة  يف   27 بن�صبة  �نخف�ص  بحيث  �ملنطقة،  يف  �لأمهات  وفيات  معّدل  تخفي�ص  يف  متباينة  �إجناز�ت  �لتقرير  وي�صتعر�ص 

عامي 1990 و2010. وقد جتاوز �نخفا�ص هذ� �ملعّدل يف جمموعتي بلد�ن �مل�صرق وبلد�ن �ملغرب 60 يف �ملئة، و�أ�صبحت هاتان 

بلد�ن جمل�ص  �أرباع. ومتكنت  �لأمهات مبقد�ر ثالثة  بتخفي�ص معّدل وفيات  �لتي تق�صي  �لغاية  �ملجموعتان قريبة من حتقيق 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية من تخفي�ص �ملعّدل مبقد�ر �لن�صف فاأ�صبح 15 وفاة لكل 100000 ولدة حية، �أي �أقل من �ملتو�صط 

�لذي �صجلته �ملناطق �ملتقدمة، وهو 16 وفاة لكل 100000 ولدة حية.

وت�صري �ح�صائيات برنامج �لأمم �ملتحدة �ملعني بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�صرية ومتالزمة نق�ص �ملناعة �ملكت�صب/ �لإيدز �إىل 

زيادة يف �نت�صار �ملر�ص و�رتفاع يف معّدل �لوفيات ب�صببه. وبني عامي 2001 و2011، �رتفع عدد �لأ�صخا�ص �مل�صابني بفريو�ص 

نق�ص �ملناعة �لب�صرية من 166000 �إىل 226000. و�ل�صبب �لرئي�صي يف ذلك، �لزيادة �لتي �صجلتها �أقل �لبلد�ن منوً� وبلغت 000 

25 �إ�صابة جديدة. كما ت�صاعف عدد �مل�صابني يف بلد�ن �ملغرب.

ول تز�ل �لتغطية بالعالج من �لفريو�ص غري كافية لكنها يف �زدياد. ول يز�ل �لتمييز و�لو�صم �لنمطي للم�صابني من �لعو�ئق 

�لرئي�صية �أمام �حل�صول على خدمات �لوقاية و�لعالج. وقد �رتفعت ن�صبة �لعالج بامل�صاد�ت �لفريو�صية من 18.8 % عام 2009 
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�إىل 24.7 % عام 2011. ويف �لوقت نف�صه �زد�د عدد �مل�صابني �لذين يح�صلون على عالج لفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�صرية 

بن�صبة �أكرث من 50 %، فارتفع من 364 10 �إىل 982 15 م�صابا.«مرجع �صابق �ص12«.

وورد يف �لتقرير �أي�صا وقف �نت�صار �ملالريا وغريها من �لأمر��ص �لرئي�صية يبقى حتديًّا كبرًي� �أمام �أقل �لبلد�ن منوً�، ففي 

عام 2010، بلغ عدد �مل�صابني باملالريا يف �ملنطقة 1.79 مليون حالة، ويو�جه خم�صة من �أ�صل �لبلد�ن �ل�صتة �لأقل منوً� 

م�صاكل �صحية كبرية تتعلق بهذ� �ملر�ص. وهذه �لبلد�ن هي جزر �لقمر و�ل�صود�ن و�ل�صومال وموريتانيا و�ليمن. ويدور عدد 

وفيات �لأطفال دون �صن �خلام�صة ب�صبب �ملال ريا يف �ملنطقة يف فلك 11000 حالة وفاة �صنويًا منذ عام 2000. ويف عام 

2010، �أ�صارت �لتقدير�ت �إىل �أن وفيات �لأطفال ب�صبب هذ� �ملر�ص 10180 حالة وفاة، منها 218 8 حالة وفاة يف �ل�صود�ن 

�لأمطار  عو��صف  عقب  �لأوبئة  لنت�صار  معر�ص  �لبلد  لكن  للغاية،  حمدودً�  �ملر�ص  عبء  يبدو  جيبوتي،  ويف  و�ل�صومال. 

و�لتحركات �ل�صكانية غري �ملتوقعة.

ومنذ عام 1990، �نخف�ص معّدل �لإ�صابة بال�صل بن�صبة 20 يف �ملئة، بحيث تر�جع من 77 حالة لكل 100000 ن�صمة عام 

1990 �إىل 62 لكل 100000 عام 2010. �إل �أن �ملنطقة تو�جه خماطر كبرية من جر�ء �لتهاب �لكبد بنوعيه »بي« و«�صي«. 

وقد �أ�صبحت �أمر��ص �لكبد �ملزمنة من جر�ء �لتهاب �لكبد من �مل�صاكل �خلطرية على �صعيد �ل�صحة �لعامة يف �ملنطقة. 

وت�صري تقدير�ت منظمة �ل�صحة �لعاملية �إىل نحو 4.3 مليون �صخ�ص ي�صابون بالتهاب �لكبد »جيم« يف �صرق �ملتو�صط كل 

�صنة. وم�صر هي من �لبلد�ن �لتي ت�صجل �أعلى معّدلت �لإ�صابة بالتهاب �لكبد �ملزمن »�صي«، حيث ت�صل ن�صبة �لإ�صابة 

فيها 15 يف �ملائة.
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المبحث الثاني
جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفقر

�ل�صمة �لأ�صا�صية �لتي متيز جتربة �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف جمال مكافحة �لفقر، و�ل�صعي �إىل حتقيق  �لأهد�ف �لتنموية 

�لأهد�ف جزءً�  تلك  �لثامنة، وجعل  �لتنمية  �أهد�ف خطة  لالألفية �صمن  �لتنموية  �لأهد�ف  لالألفية، هي جناحها يف دمج 

�إنها تعنى  من �خلطة �لتنموية �ملرحلية و�لبعيدة. وت�صكل خطة �لتنمية �لثامنة للمملكة حجر �لز�وية لهذه �مل�صاعي، حيث 

بالعمل على تر�صيخ هذه �مل�صتويات �لثالثة، لي�ص فقط من خالل و�صوح �لروؤية �لإ�صرت�تيجية وح�صد �جلهود �لب�صرية و�ملالية 

وتركيزهما من �أجل حتقيق �لأهد�ف �لتنموية، بل لأنها متثل تعبرًي� عن �لتو�فق و�ل�صر�كة ما بني �جلهدين �لوطني و�لعاملي 

من �أجل عامل تتحقق فيه �أركان �ل�صالم و�لأمن و�لتنمية يف �إطار �لأهد�ف �لتنموية �لألفية. 

1- الموقف التنموي في ظل أهداف األلفية:
أواًل - خطة التنمية السابعة )1421 – 1425هـ(:

 �صهدت هذه �لفرتة حت�صًنا ملحوًظا يف م�صتوى دخل �لفرد، وزيادة فر�ص �لعمل. كما �صهدت �خلطة حت�صًنا لفًتا يف �مليز�ن 

�لتجاري وميز�ن �ملدفوعات ب�صورة عامة نتيجة �لنمو يف حجم �ل�صادر�ت �لنفطية وغري �لنفطية على حد �صو�ء وقد ركزت 

خطة �لتنمية �ل�صابعة على تنمية �ملو�رد �لب�صرية وتوفري فر�ص �لعمل لها،

وتو�صيع م�صاركة �ملو�طنني يف متلك �لأ�صول �لإنتاجية، وت�صجيع روؤو�ص �لأمو�ل �لوطنية و�لأجنبية لال�صتثمار يف �لقت�صاد 

�ملحلي. ويف هذ� �لإطار، با�صرت �ململكة يف تخ�صي�ص بع�ص �خلدمات و�ملر�فق �لعامة �صمن ��صرت�تيجية �صاملة للتخ�صي�ص، 

كما عملت على حت�صني كفاءة �لأجهزة �حلكومية وتطوير بيئة �لعمل و�ل�صتثمار لتعزيز �لقدرة �لتناف�صية لالقت�صاد �لوطني، 

وركزت يف هذ� �ملجال على بناء قاعدة وطنية كفوؤة للعلوم و�لتقنية، وت�صجيع �ل�صتفادة من تقنية �لت�صالت و�ملعلومات يف 

جميع �ملجالت و�لأن�صطة.
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وقد عك�صت �ملوؤ�صر�ت �لقت�صادية و�لجتماعية ثمرة هذه �لتوجهات، حيث حقق �لقت�صاد �لوطني منًو� فعلًيا بلغ متو�صطه ) 

3،٤ %( �صنوًيا خالل مدة خطة �لتنمية �ل�صابعة لي�صل متو�صط  دخل �لفرد �إىل نحو )11119(  دولر �أمريكي عام 1425هـ 

و�لذي و��صل �رتفاعه  �إىل ) 13316 ( دولر �أمريكي يف �ل�صنة �لأوىل من خطة �لتنمية �لثامنة. كما �زد�دت قاعدة �لقت�صاد 

�لوطني تنوًعا خالل تلك �ملدة، حيث �أ�صبح �لقطاع غري �لنفطي ي�صكل ) 71،5 %( من �إجمايل �لقت�صاد عام 1426 ه ) 2005 

م( بالرغم من �لنمو �مللحوظ �لذي �صهده �لقطاع �لنفطي خالل �ل�صنو�ت �لأخرية ..

�ل�صلع  يف  �خلارجية  �لتجارة  ن�صبة  �رتفاع  له  يوؤ�صر  �لعاملي،  �لقت�صاد  مع  متنامًيا  �ندماًجا  �ل�صعودي  �لقت�صاد  �صهد  كما 

و�خلدمات �إىل �لناجت �ملحلي �لإجمايل و�لتي بلغت نحو ) 75،7( عام 1426هـ ) 2005 م(. و�صحب ذلك تطور �إيجابي يف 

هيكل كل من �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت، متثل بالن�صبة لل�صادر�ت يف �زدياد �لإ�صهامات �لن�صبية لل�صادر�ت �ل�صلعية غري �لنفطية 

�إىل  �ل�صتهالكية  �ل�صلع  لو�رد�ت  �لن�صبية  �لأهمية  يف  ا  �نخفا�صً �صهدت  فقد  للو�رد�ت  بالن�صبة  �أما  �ل�صادر�ت.  �إجمايل  يف 

�إجمايل �لو�رد�ت، ويعترب ذلك موؤ�صًر� لزدياد �لعتماد على �ملنتجات �ملحلية ولتح�صن �لقدرة �لتناف�صية للمنتجات �لوطنية.

ثانيًا - خطة �لتنمية �لثامنة )1426-1430هـ(:

أ- األهداف :
ومتثل خطة �لتنمية �لثامنة مرحلة جديدة يف م�صرية �لتخطيط �لتنموي �ملمتدة عرب �أكرث من ثالثة عقود خلت، وتعد �حللقة 

�لأوىل يف منظومة م�صار ��صرت�تيجي لالقت�صاد �لوطني ميتد لع�صرين عاًما قادمة، ت�صكل �لأهد�ف �لتنموية لالألفية جزًء� 

ي�صمن فر�ص عمل  ومزدهر،  متنوع  �قت�صاد  بناء  �إىل  تهدف  م�صتقبلية  روؤية  �لتي جت�صدها  �مل�صار  �أ�صا�صًيا من غايات هذ� 

جمزية، ويحقق �لرفاهية للجميع، ويوفر �لتعليم و�لرعاية �ل�صحية �جليدة، مع حتقيق ��صتد�مة �لتنمية. و�حلفاظ على �لقيم 

و�لرت�ث.
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الهدف الأول - الق�شاء على الفقر املدقع واجلوع:

وتتوزع  �لأهلية  ،و�جلمعيات  �لجتماعية  �ل�صوؤون  وزرة  بر�مج  متنوعة من خالل  بتقدم خدمات  �لدولة  تقوم  �لإطار  ويف هذ� 

خدمات �لرعاية و�لدعم يف فئتني، �لأوىل: �مل�صاعد�ت �لعينية و�ملادية و�لرو�تب �لدورية ، و�لثانية :�خلدمات �ملبا�صرة من خالل 

�لدور و�ملر�كز وهي كالأتي :

1- الدعم املبا�شر:

تقوم لدولة بتقدمي �لدعم �ملادي �ملبا�صر لتعزيز دخل �لأ�صر �لفقرية من خالل �مل�صاعد�ت ومعا�صات �ل�صمان �لجتماعي   

.وقد �رتفعت على مدى �ل�صنو�ت �ملا�صية �ملبالغ �ملدفوعة �إىل هذه �لفئات ، حيث بلغ معدل �لنمو �ل�صنوي �ملتو�صط لالإنفاق على 

معدل  �رتفع  كما  �صعودي،  ريال  بليون   2.575 نحو  ليبلغ   %1.7 1413-1426هـ  �لفرتة  خالل  �لجتماعي  �ل�صمان  معا�صات 

�لإنفاق على �مل�صاعد�ت بحو�يل 4.51% �صنويًا لي�صل �إىل 436.11 مليون ريال )تقرير �لألفية، 1426، �ص 22(.

2- خدمات الرعاية الجتماعية:

تقدم �لدول خدمات �لرعاية و�لدعم من خالل جمموعة من �ملوؤ�ص�صات �لتي تقدم �خلدمات �لتالية :

• خدمات مقدمة لذوي �لحتياجات �خلا�صة، حيث و�صل عدد �مل�صتفيدين يف �لعام 1426هـ �إىل 8688م�صتفيًد� .	

• خدمات تقدم ل�صريحة �لأطفال �ليتامى، وبلغ عدد �مل�صتفيدين يف �لعام 1426هـ  1782 م�صتفيًد� .	

• خدمات مقدمة �إىل �لأحد�ث وبلغ عدد �مل�صتفيدين يف �لعام 1426هـ 13830 م�صتفيًد� .	

• خدمات �أخرى مثل خدمات �لأ�صر �حلا�صنة وغريها، وبلغ عدد �مل�صتفيدين يف �لعام 1426هـ 131428 م�صتفيًد�. 	

• بر�مج تنمية �ملجتمعات �ملحلية، وو�صل عد �مل�صتفيدين يف �لعام 1426هـ �إىل 227650 م�صتفيًد�.	

• متنوعة 	 تقدم خدمات  343 جمعية،  �ملذكورة حو�يل  �لفرتة  يبلغ عددها يف  و�لتي  �لأهلية  تقدم �جلمعيات �خلريية  كما 

ومتخ�ص�صة ويرتفع عدد �مل�صتهدفني �صنويًا .
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   و�أثمرت هذه �جلهود �إىل تقلي�ص عدد �لأ�صر �لتي تعاين من �لفقر �ملدقع، حيث �نخف�صت  �لن�صبة �ملئوية لالأ�صر �لتي تعاين 

من �لفقر �ملدقع 1.63% يف عام 2004 و�أ�صبحت 0.8 % يف عام 2008، كما �نخف�ص عدد �لأطفال ناق�صي �لوزن حتت �صن 

�خلام�صة من ن�صبة 6.4% يف عام 2006 لي�صل �إىل 5.3% يف عام 2010.

الهدف الثاين - تعميم التعليم البتدائي لي�شل للجميع:

�أولت �لدولة �هتمامًا خا�صًا بالتعليم لي�صل للجميع، ويربز هذ� �لهتمام من خالل زيادة �لإنفاق على قطاع �لتعليم،وتقدر 

وبلغ عدد   . 1426هـ  �لعام  10% يف  �إىل  لي�صل  1425هـ  �لعام  �ملحلي يف  �لناجت  6% من  �لتعليم حو�يل  �لإنفاق على  ن�صبة 

 %93 �ململكة،  �أنحاء  13163مدر�صة يف جميع  على  ، موزعني  هـ   1426 �لعام  2.42مليون يف  �لبتد�ئي  بالتعليم  �ملقيدين 

منهم مقيد يف مدر�صة حكومية مما يعني �أن �لدولة هي �لتي ترعى �لتعليم يف �ملقام �لأول ثم ياأتي �لقطاع �خلا�ص )�ملرجع 

�ل�صابق، �ص 24(

وت�صري �لبيانات �ملتوفر بعد �صنة 1426هـ �إىل �رتفاع �صنوي م�صتمر لعدد �ملقيدين بالتعليم �لبتد�ئي، حيث �زد�د �إجمايل 

ن�صبة �للتحاق بالتعليم �لبتد�ئي من 82% عام 1990 �إىل 106% عام 2010، كما �رتفعت ن�صبة �لتالميذ �لذين ي�صلون �إىل 

�ل�صف �خلام�ص �لبتد�ئي من 74.5% عام 1990 �إىل 98.3% يف 2010. و ب�صكل ملحوظ �زد�د معدل تعلم �لقر�ءة و�لكتابة 

للذين ترت�وح �أعمارهم بني 15- 24 �صنة من ن�صبة 85.9% عام 1990 لي�صل �إىل 98% يف 2010.
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الهدف الثالث - تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني:

�أما بالن�صبة للم�صاو�ة بني �جلن�صني ومتكني �ملر�أة يف �ل�صعودية و�لتي مل يبد�أ تعليم �لبنات فيها �إل يف �ل�صتينيات، فاإن تقرير عام 

2007 ي�صري �إىل �أن ن�صبة �لبنات �إىل �لبنني يف �لتعليم �لبتد�ئي و�لثانوي و�لعايل قد �رتفعت من 85.1 عام 1990 لت�صل �إىل 

99.1 عام 2010. كما �أن ن�صبة �لن�صاء �ملتعلمات �لالتي ترت�وح �أعمارهن بني 15-24 �صنة �إىل �لرجال �ملتعلمني من نف�ص �لفئة 

�ل�صنية كانت 73.7 عام 1990 و�أ�صبحت 98.6 يف 2010. ويف ما يتعلق بالنو�حي �ل�صحية �رتفع متو�صط �لعمر �ملتوقع لالإناث 

�إىل 75.4% يف �لعام 1426هـ )مرجع �صابق �ص 27(.

ويف �ل�صق �خلا�ص بالو�صع �لت�صغيلي لالإناث يالحظ �أن زيادة �لتحاق �لإناث مبوؤ�ص�صات �لتعليم �نعك�ص �إيجاًبا بن�صبة م�صاركة 

�ملر�أة ب�صوق �لعمل . فكانت ن�صبة م�صاركة �ملر�أة �ل�صعودية ب�صوق �لعمل تقدر بـ 5.4% يف �لعام 1421هـ  و�رتفعت �إىل %10.8 

يف �لعام 1426هـ . . وكانت ح�صة �لن�صاء من �لوظائف مدفوعة �لأجر يف �لقطاع غري �لزر�عي 17.9 عام 1990 و�أ�صبحت 

14.2 يف 2009.

الهدف الرابع - تخفي�س معدل الوفيات بني الأطفال :

1000 يف  44 طفاًل من كل  �أن كان �ملعدل  ا ملحوًظا يف معدل وفيات �لأطفال دون �خلام�صة فبعد  �صهدت �ل�صعودية �نخفا�صً

1990، �أ�صبح 19.5  من كل 1000 يف 2010، كما �نخف�ص معدل وفيات �لر�صع من 34 مولوًد� لكل �ألف مولود حي يف 1990 

لي�صبح 16.9 لكل �ألف يف 2010، وكذلك �زد�دت ن�صبة �لأطفال �لبالغني من �لعمر عاًما و�حًد� �ملح�صنني �صد مر�ص �حل�صبة 

من 88% عام 1990 لت�صبح 97% عام 2010  )مرجع �صابق، �ص 29(.
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الهدف اخلام�س-  حت�شني ال�شحة الإجنابية )�شحة الأمهات( :

�أظهر تقرير �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية لعام 2009 �أن معدل وفيات �لأمهات و�لذي كان معتاد� �أن يكون 48 حالة لكل 100.000 

حالة ولدة حية عام 1990 قد �نخف�ص لي�صبح 14 حالة لكل 100.000 ولدة حية يف 2010، بالإ�صافة �إىل �زدياد ن�صبة �لولدة 

يف وجود �خلبري �ل�صحي �ملخت�ص من 88% عام 1990 �إىل 97% عام 2010 )تقرير �لألفية، 2009، �ص 15(.

الهدف ال�شاد�س- مكافحة اأمرا�س نق�س املناعة املكت�شبة)الإيدز( واملالريا: 

للحالت  �لرت�كمي  �لعدد  �أن  �إىل  ي�صري  �لتقرير  �أن  �إل  �نت�صارهما،  ومنع  �ملر�صني  لوقف هذين  �إجر�ء�ت جادة  �ململكة  تتخذ 

�نخف�ص معدل  فقد  ريا،  �ملال  �أما   .2010 عام  16.334 حالة  بلغ  )�لإيدز(  �ملكت�صبة  �ملناعة  نق�ص  �مل�صابة مبر�ص  �مل�صجلة 

 100.000 كل  0.20 حالة من  لي�صبح   1990 �صخ�ص يف   100.000 كل  125 حالة من  لي�صل من  ثابت  ب�صكل  بها  �لإ�صابة 

�صخ�ص يف 2010، ويتوقع �أن تكون �ل�صعودية خالية من مر�ص �ملال ريا بحلول عام 2015. وباملثل، فقد حققت �ل�صعودية جناًحا 

ملحوًظا يف مكافحة �نت�صار مر�ص �ل�صل حيث تر�جعت ن�صبة �لإ�صابة به من 18.6 حالة لكل 100.000 �صخ�ص عام 1990 

لت�صبح 11.4 لعام 2010 )تقرير �لألفية، 2011، �ص11(.

الهدف ال�شابع-  حتقيق ال�شتدامة البيئية:

�صددت �خلطة �لثامنة للتنمية �لوطنية )2005-2009( على حماية �لبيئة من �لتلوث و�حلفاظ على �حلياة �لربية وتنميتها، 

�إىل جانب �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية وتر�صيد ��صتخد�مها، وقد �أو�صح تقرير �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية �أن �ملناطق �ملحمية 

للحفاظ على �لتنوع �لبيولوجي باملناطق �مل�صطحة يف �ل�صعودية قد �زد�دت من ن�صبة 3.3% عام 1990 لت�صل �إىل 4.26% يف 

2010، كما �رتفعت ن�صبة �صكان �حل�صر و�لريف �لذين ميكنهم �حل�صول ب�صورة م�صتدمية على مياه �ل�صرب �ل�صحية �صو�ء عن 

طريق �صبكات توزيع �ملياه �أو عن طريق خدمات �صيار�ت نقل �ملياه لت�صبح 96% عام 2010 بعد �أن كانت 75% يف 1990 )�ملرجع 

�ل�صابق، �ص16(.
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الهدف الثامن - اإقامة �شراكة عاملية من اأجل حتقيق التنمية:

تعترب �ل�صعودية و�حدة من �أكرب �جلهات �ملانحة للم�صاعد�ت �لتنموية للدول �لنامية بح�صاب ن�صبة �مل�صاعد�ت للناجت �لإجمايل 

�ملحلي بها. وقد بلغ عدد �لعقود �ملربمة للح�صول على قرو�ص مي�صرة من �ل�صندوق �ل�صعودي بغر�ص �لتنمية خالل �لفرتة منذ 

عام 1975 وحتى عام 2010 عدد 451 عقًد�؛ لتمويل 451 م�صروًعا وبرناجًما تنموًيا، وقد بلغت قيمة هذه �لعقود 31 مليار ريال 

�صعودي، وقد ��صتفادت من هذه �مل�صاعد�ت 75 بلًد� نامًيا )مرجع �صابق، �ص 29(.

ب- التحديات التي واجهت التنمية في المملكة العربية السعودية:
تواجه م�شرية التنمية يف اململكة العديد من التحديات تتمثل يف التايل:

1-رفع م�شتوى املعي�شة وحت�شني نوعية احلياة:

حيث متكنت �ململكة من م�صاعفة دخلها �لقومي، وز�د متو�صط دخل �لفرد مبعدل �صنوي متو�صط قدره ) 3،2 %( خالل �ملدة من 

1394 ه �إىل 1426هـ، كما و�كب هذ� �لنمو يف �لدخل حت�صًنا مماثاًل يف موؤ�صر�ت �لتنمية �لب�صرية، حيث ت�صنف �ململكة حالًيا يف 

دليل �لتنمية �لب�صرية يف �ل�صريحة �لعليا للدول �ملتو�صطة �لدخل. �إل �أن �لرتقاء �إىل م�صاف �لدول �ملتطورة يتطلب على �لأقل 

م�صاعفة ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �لإجمايل، وتنمية موؤ�صر�ت �لتنمية �لب�صرية �لأخرى. كما تربز �حلاجة �إىل �صمان �أن 

تطال فو�ئد �لتنمية جميع �صر�ئح �ملجتمع، و�أن يتم معاجلة م�صاألة �لفقر يف �أ�صرع وقت ممكن .

 2-تنويع القاعدة القت�شادية: 

  من خالل تقلي�ص �لعتماد على �ملو�رد �لبرتولية كونها مو�رد نا�صبة على �ملدى �لطويل. لذ� ركزت عملية �لتنمية على تعزيز 

�إ�صهاماتها يف  بزيادة  �مل�صمار متثل  �لوطني، حيث حققت جناًحا ملحوًظا يف هذ�  �لقت�صاد  �لنفطية يف  �لقطاعات غري  دور 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل من ) 51% �إىل ) 71.5%( خالل ثالثة عقود ون�صف �لتي م�صت. وعلى �لرغم مما مت حتقيقه، �إل �أن 

تنمية �لقطاعات غري �لنفطية وتطويرها نحو زيادة �إ�صهامات �لأن�صطة �لإنتاجية و�خلدمات ذ�ت �لقيمة �مل�صافة �لعالية، وزيادة 

�إ�صهاماتها يف �ل�صادر�ت، تبقى من �برز حتديات �لتنمية �لرئي�صة.
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تر�صيد دور  �إىل 0،772   للمملكة من 0،603  �لب�صرية  �لتنمية  �رتفع دليل  2003م  �إىل عام   1975م  �ل�صنو�ت  ففي خالل 

�لقاعدة �لقت�صادية  �لتنمية. وبالرغم من تو�صع  �لرئي�ص لعجلة  �لنفطية دور �ملحرك  �لعائد�ت  �أدت  �لنفطية:  �لعائد�ت 

وتنوعها، ل تز�ل تلك �لعائد�ت متثل معظم �إير�د�ت �مليز�نية �لعامة للدولة، لتغطي �لنفقات �ل�صتثمارية و�لت�صغيلية. ومبا 

�أن �لرثوة �لنفطية، بحكم طبيعتها غري �ملتجددة، تعد ر�أ�صمال وطني يتمثل ��صتغالله �لأمثل يف ��صتثماره يف �أ�صول متجددة 

ت�صهم يف تنويع �لقاعدة �لقت�صادية وحتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة، فيتعني تعزيز �ملو�رد �لعامة غري �لنفطية مبا يتيح حتويل 

�لإير�د�ت �لنفطية �إىل �أ�صول �إنتاجية ور�أ�صمال ب�صري فعال.

3- تطوير املوارد الب�شرية وتوظيفها املنتج: 

حقق هذ� �ملوؤ�صر تقدًما ملحوًظا خالل �لعقدين �ملا�صيني نتيجة تو�فر طاقات �لتعليم و�لتدريب. غري �أن متطلبات عملية 

�لتنمية فاقت �لعر�ص من �لعمالة �لوطنية �ملنا�صبة يف عدد من �ملهن مما ��صطر معه �إىل ��صتقد�م عمالة و�فدة لتلبية 

�ل�صنو�ت  �آخر، برزت يف  �لتنمية. وعلى �صعيد  �أحد �لتحديات �لرئي�صة لعملية  �لطلب. �لأمر �لذي جعل توطني �لوظائف 

�لأخرية ظاهرة �صعف �ملو�ءمة بني خمرجات نظام �لتعليم و�لتدريب من جهة، ومتطلبات �لتنمية من مهار�ت وتخ�ص�صات 

من جهة �أخرى، و�لتي �أدت �إىل بروز �لبطالة �لهيكلية بني �ملو�طنني. وتعد ق�صية �صعف �ملو�ءمة بجو�نبها �ملتعددة و�أبعادها 

للمملكة  �ملياه ق�صية حيوية  �لطبيعية: ميثل مورد  �ملو�رد  ��صتد�مة  �لرئي�صة-  و�لتحديات  �لأ�صا�صية  �لق�صايا  �ملختلفة من 

نظًر� لأن �لق�صط �لأكرب من �ملياه �لتي يتم ��صتهالكها حالًيا لالأغر��ص �لزر�عية و�لبلدية و�ل�صناعية ياأتي من م�صادر 

غري متجددة. وبغ�ص �لنظر عن �حتياطات �ملياه �ملتبقية، فاإن مقت�صيات �لتنمية �مل�صتد�مة ت�صتدعي �لعتماد �لكلي على 

م�صادر �ملياه �ملتجددة �لتقليدية وخالفها وعلى �صعيد �لأر��صي �لزر�عية، فاإن �ملحافظة عليها ومنعها من �لتدهور، ووقف 

�لت�صحر، تعد من �لتحديات �لرئي�صة للتنمية �مل�صتد�مة، وكذلك �لأمر بالن�صبة �إىل ثروة �لغابات و�ملو�رد �لبيئية �لأخرى.
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4-حتقيق التنمية املتوازنة بني املناطق: 

على �لرغم من �لهتمام بتوفري �خلدمات ب�صكل �أفقي يف جميع مناطق �ململكة، �إل �أن هناك تباين يف حجم �لن�صاط �لقت�صادي بني 

خمتلف �ملناطق. وقد �أ�صهم هذ� �لتباين يف حتفيز �لهجرة �لد�خلية من �ملناطق �لقروية �إىل �ملدن و�أدى بالتايل �إىل ت�صخم �صكاين 

وتو�صع جغر�يف كبري يف هذه �ملدن، جنم عنه �صغوطات كبرية على خدماتها وجتهيز�تها. لذ� فاإن �إعادة �لتو�زن بني مناطق �ململكة 

ميثل �أحد �لتحديات �لرئي�صة للتنمية �مل�صتد�مة و�لذي يتطلب �ملبادرة �إىل حتفيز �لن�صاط �لقت�صادي يف �ملناطق �لأقل منًو�.

5-تعزيز القدرة التناف�شية لالقت�شاد الوطني:

وبع�ص  و�لبرتوكيماويات  �لطاقة  قطاعات  يف  �قت�صادية  ميزة  �إىل  يرتكز  متميز  �قت�صادي  موقع  �إىل  �لو�صول  من  �ململكة  جنحت   

�لأن�صطة �لأخرى. �إل �أن هذه �مليزة نتجت �أ�صا�ًصا عن وفرة مو�رد �لطاقة و�ملو�رد �ملالية. لذ� ي�صكل �كت�صاب ميز�ت تناف�صية جديدة 

لتنمية �ل�صادر�ت وتنويعها، وزيادة درجات �لتكامل مع �لقت�صاد �لعاملي يف �صوء �لعوملة �ملتنامية �أحد ق�صايا �لتنمية �ل�صرت�تيجية.

ج- مؤشرات تحقيق أهداف األلفية في المملكة:
يك�صف تقرير �أهد�ف �لتنمية �لألفية يف �ململكة، �لتقدم �لذي �أحرزته �ململكة �لعربية �ل�صعودية على ثالثة م�صتويات:

الأول: تطوير �لبيئة �ملعلوماتية و�لت�صريعية �لتي متكن من حتقيق �لأهد�ف �لتنموية لالألفية.

الثاين: �لتكامل �لتنموي يف �ململكة ما بني �لأهد�ف �لتنموية لالألفية و�لتنمية �مل�صتد�مة، كما تقوم برت�صيخه خطط �لتنمية عموًما 

وخطة �لتنمية �لثامنة على وجه �لتحديد.

الثالث: �جلهد �لدوؤوب نحو حتقيق، بل جتاوز، �لأهد�ف �ملعتمدة وقبل حلول �لأفق �لزمني �ملحدد لتحقيقها من قبل »�لألفية«.

وتبني متابعة تنفيذ �لأهد�ف �لتنموية لالألفية �أن �ململكة �لعربية �ل�صعودية قد جتاوزت �ل�صقوف �ملعتمدة لإجناز �لعديد من �لأهد�ف 

�ملحددة، كما �أنها على طريق حتقيق عدد �آخر منها قبل �ملو�عيد �ملقرتحة، ويو�صح تقرير �لألفية »2005م »
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 �أن �ململكة متكنت من حتقيق ت�صعة �أهد�ف من �أ�صل �أحد ع�صر هدفًا، من بينها �أهد�ف من �ملتوقع حتقيقها قبل »2015م« 

وهى: 

�لق�صاء على �لفقر �ملدقع  -1

تخفي�ص ن�صبة �ل�صكان �لذين يعانون من �جلوع  -2

�صمان ح�صول جميع �لأطفال من �لبنني و�لبنات على �لتعليم �لبتد�ئي  -3

�إز�لة �لفو�رق بني �جلن�صني يف �لتعليم �لبتد�ئي و�لثانوي  -4

تخفي�ص وفيات �لأطفال دون �خلام�صة  -5

تخفي�ص معدل وفيات �لأمهات عند �لولدة .  -6

وقف �نت�صار فريو�ص مر�ص نق�ص �ملناعة �لب�صري �ملكت�صب و�لبدء يف تخفي�ص معدلته .  -7

وقف �نت�صار �ملال ريا و�لأمر��ص �لرئي�صة �لأخرى و�لبدء يف تخفي�ص معدلتها .  -8

خف�ص عدد �لأ�صخا�ص �لذين ل تتو�فر لهم �صبل �ل�صتفادة �مل�صتدمية من مياه �ل�صرب �لآمنة .  -9

د- مقومات تحقيق التنمية في المستقبل:
هناك جمموعة من �لعو�مل و�ملعطيات �لطبيعية و�لب�صرية �لتي متثل قاعدة �صلبة تدعم م�صرية �لتنمية باململكة، وميكن 

ح�صرها يف:

اأوًل - جتربة تنموية ناجحة:

 بالرغم من حد�ثة م�صرية �لتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية، فقد متكنت �ململكة من حتقيق �إجناز�ت ملحوظة �نعك�صت 

يف جميع موؤ�صر�ت �لتنمية �مل�صتد�مة. وقد �أ�صهم يف تعزيز هذه �لإجناز�ت �لإعد�د �جليد لأولويات �لنمو �لقت�صادي على 

�لتنموي  �لعمل  لتو��صل  �صماًنا  خم�صيه  خطة  لكل  �ملرحلية  �لظروف  يالئم  مبا  �ملتعاقبة،  �ل�صبع  �لتنموية  �خلطط  مد�ر 

و��صتمر�ريته، مع �لرتكيز على قطاعات �لتنمية �لب�صرية مثل �لتعليم، و�ل�صحة، بالإ�صافة �إىل رعاية �لأ�صرة، و�لتجهيز�ت 

�لأ�صا�صية. 
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ثانيًا - جتهيزات اأ�شا�شية وخدمات متطورة:

 تغطي �ململكة بجميع �أرجائها جتهيز�ت متطورة خلدمات �لنقل، و�لكهرباء، و�ملياه، و�ل�صرف �ل�صحي، و�صبكات توزيع �ملنتجات 

�لبرتولية، بالإ�صافة �إىل �خلدمات �ل�صحية باأنو�عها، وخدمات �لتعليم و�لتدريب، و�خلدمات �لجتماعية وغريها ..

ثالثًا - جتربة فريدة يف تطوير حماور النمو ال�شاملة: 

�لإقليمي  �ل�صعيدين  قيا�صية، حققتا مكانة مرموقة على  وينبع خالل مدة زمنية  �ململكة مدينتني �صناعيتينفي �جلبيل  �أن�صاأت 

و�لعاملي يف جمال �ل�صناعات �لبرتوكيماوية، وت�صهم �ململكة حاليًا يف توفري من 5% �إىل 6% من �لطلب �لعاملي على �لبرتوكيماوية .

رابعًا - قطاع خا�س ن�شيط ومبادر:

 يت�صم �لقطاع �خلا�ص �ل�صعودي بدرجة عالية منالديناميكية و�لن�صاط. حيث بلغت م�صاهمته يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل حو�يل ) 

52،9%( عام 1426هـ ) 2005 م(، وتوزعت ن�صاطاته على جميع �ملجالت �ملتاحة. وقد تعززت قدر�ت هذ� �لقطاع �ملالية و�لإد�رية 

حيث �نتقل من مرحلة �لعتماد بن�صبة كبرية على �لعقود �حلكومية و�لإنفاق �لعام �إىل مرحلة �لدفع �لذ�تي، و�أ�صبح �صريًكا رئي�ًصا 

يف عملية �لتنمية .
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خام�شًا - اإمكانيات مادية وفرية:

 تتوفر للمملكة �ملو�رد �ملالية �لتي تتطلبها عملية �لتنمية لدى�لقطاعني �لعام و�خلا�ص. كما �أن مو�رد �ململكة �لبرتولية 

و�حتياطياتها �لكبرية كفيلة بتلبية �حتياجاتها �لتنموية على مدى �مل�صتقبل �ملنظور. هذ� بالإ�صافة �إىل �لعو�مل �لعديدة 

�ملتوفرة يف �لقت�صاد �جلاذبة لال�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�صرة .

�شاد�شًا - البيئة املوؤ�ش�شية والتنظيمية:

من  �لعديد  �تخاذ  و�لإد�ري، حيث مت  �ملوؤ�ص�صي  �لتطوير  علىعملية  �ل�صابعة  �لتنمية  مدة خطة  تركزت �جلهود خالل   

�لإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت �لهادفة �إىل تر�صيد �لإد�رة �لعامة وتعزيز كفاءتها، وتطوير �لبيئة �لتنظيمية مبا ي�صهم يف دعم 

عملية �إعادة �لهيكلة �لقت�صادية �جلارية، وتوفري بيئة حمفزة للعمل و�ل�صتثمار.

�شابعًا - ال�شمات اجلغرافية للمملكة: 

جنوب  �إىل  �ملتو�صط  �لأبي�ص  �لبحر  حو�ص  دول  وبو�بة  �صرقاأفريقيا،  �صو�حل  يحاذي  ��صرت�تيجًيا  موقًعا  �ململكة  حتتل 

و�صرق �آ�صيا، و�إىل �صرق وجنوب �صرق �أفريقيا. وبالتايل فاإن مو�نئها �لبحرية ت�صكل نقاط ربط بني �لقار�ت �لثالث �آ�صيا 

و�إمكانيات  و�لربي  و�لبحري  �جلوي  �لرت�نزيت  خدمات  يف  كبرية  �إمكانيات  للمملكة  تتوفر  وبالتايل  و�أوروبا.  و�أفريقيا 

�إعادة ت�صدير �ل�صلع و�لب�صائع.
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المبحث الثالث
بعض اآلراء والمقترحات لمكافحة الفقر

تطورها  م�صتوى  متجان�ًصا من حيث  كالًّ  ت�صكل  ل  �لنامية  �لدول  �إىل جمموعة  تنتمي  �لتي  تلك  ول�صيما  �لعامل  دول  �إن  بالطبع 

�لقت�صادي و�لجتماعي، بل هي مزيج من �لدول �ملختلفة و�ملتباينة يف قدر�تها و�إمكانياتها ويف مو�ردها ويف �صيا�صاتها �لقت�صادية 

و�لجتماعية وبر�جمها و�أهد�فها �لتي تريد �لو�صول �إليها. ف�صال عن �ختالف م�صتوى �لفقر وحدته من بلد �إىل �آخر، و�إىل �أي 

مدى و�صلت يف معاجلته للق�صاء عليه. بناء على كل ذلك ل ميكن �أن تو�صع حزمة و�حدة جمتمعة من �ل�صيا�صات و�لرب�مج ويقال 

عنها: �إّنها �إ�صرت�تيجية للق�صاء على �لفقر. فالختالف بني دول �لعامل - �لذي �صبق ومتت �لإ�صارة له - يفر�ص على كل جمتمع 

�أن ير�صم توجهاته �لإ�صرت�تيجية مبا ينا�صب حالته، ولكن ميكن يف �حلد �لأدنى �لتاأكيد �أنه ميكن �صياغة �إ�صرت�تيجية ، ميكن 

�صياغة جمموعة �صيا�صات و�إجر�ء�ت لبد من �لتقيد بها وعدم جتاهلها للحد من �لفقر ومكافحته، هذه �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت 

هي عبارة عن مقرتحات وتو�صيات مرتكزة ب�صكل مبا�صر �أو غري مبا�صر على ما مت حتليله يف �لبحث، ومن ثم ��صتنتاجها من ثنايا 

�لبحث، من �أهمها:
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1-اختيار نموذج تنمية اقتصادية اجتماعية مناسب:
وذلك عن طريق تبني ��صرت�تيجيات منو منا�صرة للفقر�ء، من خالل تبني �صيا�صات مالية تركز على �ل�صتثمار، تت�صم مبزيد 

�لتي  �لتنمية  ��صرت�تيجيات  �إن ف�صل  �أكرث مرونة، وتطوير �لدخار �ملحلي و�ل�صتثمار.  �لتو�صع ف�صاًل عن �صيا�صات نقدية  من 

�تبعتها �أغلب دول �لعامل �ملتخلف يف �لعقود �ل�صابقة وم�صتويات �لتنمية �ملنخف�صة، تر�فقت مع معدلت م�صتمرة يف �لنخفا�ص 

لالأجور �حلقيقية، وهذ� �لنخفا�ص مع عدم وجود �صيا�صة �أجور فعالة )ول�صيما �إذ� كان هناك و�صع ت�صخمي يعر�ص �لأجور 

للتاآكل ول يجد حالًّ لغالء �ملعي�صة( �صيتفاقم و�صع �لفقر. ف�صاًل عن �أن عدم وجود �صيا�صة �أجور عادلة لن ميكن من �لتوفيق 

�أو  �لقدرة على ردمها  و�لأ�صعار وعدم  �لدخول  فالفجوة بني  �ملعي�صة،  �لقت�صادي و�حلفاظ على م�صتوى  �لنمو  بني متطلبات 

�لتخفيف منها �صيزيد �صدة �لفقر ومعدلته. �إن عالج �لفقر هو م�صوؤولية عملية �لتنمية، �إن من �أ�صعب �ملهام يف �لوقت �لر�هن 

�أن يتم �ختيار طريق تنموي م�صتقل و�صط �إكر�ه و�إجبار من �لقائمني على �لنظام �لعاملي من دول وموؤ�ص�صات دولية معينة يف 

زمن �لعوملة �لذي يفر�ص نظام �ل�صوق كطريق تنموي وحيد. لذلك لبد من خيار تنموي تدعمه �لدولة بكل قو�ها وثقلها لتحقيق 

�لنمو �لقت�صادي ورفع معدلته، وحتقيق توزيع عادل لعائد�ت هذ� �لنمو، �أي �عتماد وتر�صيخ �لنمو �لقت�صادي �لذي ي�صب 

يف م�صلحة �لفقر�ء، �لنمو �لقت�صادي �مل�صتد�م �لذي يرفع �لإنتاجية لعنا�صر �لإنتاج ويخلق فر�ص �لعمل با�صتمر�ر ويح�صن 

من �لكفاءة �لإد�رية ويحقق �أخرًي� �ل�صتقر�ر �لقت�صادي �أحد �أهم �لأهد�ف �لأ�صا�صية لأي �قت�صاد. و�لعمل دوًما على �لتقييم 

�مل�صتمر لل�صيا�صات �ملتبعة وتغيريها مبا ل يتناق�ص مع معطيات �لقت�صاد �لعاملي ويوؤثر �صلًبا يف �لقت�صاد �لوطني.
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2-التوسع في االستثمار واالستفادة من الموارد المحلية:
�إن �لتاأكيد على �أهمية تو�صيع �ل�صتثمار �لعام ي�صتند �إىل �أنه قادر على مز�حمة تدفق �ل�صتثمار �خلا�ص، حينما يتم توجيهه لدعم 

�لنمو بطريقة منا�صبة كجزء من �إ�صرت�تيجية ت�صتند �إىل �لقناعة بدعم �لنمو و�لفقر�ء. و�ل�صتثمار �لعام ميكن �أن يوؤدي دوًر� مهًما يف 

�إعادة تخ�صي�ص �ملو�رد �لعامة للحد من معدلت �لفقر، فال�صني على �صبيل �ملثال جلاأت �إىل �ل�صتثمار �لعام كجزء من �ل�صرت�تيجية 

�أن يقتدى بها، ولكن ذلك ل يعني باأي �صكل من �لأ�صكال  �لوطنية للتخفيف من حدة �لفقر. يرى �لباحث �أن جتربة �ل�صني ميكن 

�إهمال �لأمو�ل ل�صيما يف �ل�صتثمار، �إذ لبد من ت�صجيعها وتعبئتها يف ��صرت�تيجية �لنمو �ملن�صودة للق�صاء على �لفقر. كما لبد �أن 

يرتبط ذلك با�صتقطاب �ل�صتثمار�ت �خلارجية من خالل تهيئة �ملناخ و�لظروف �لقت�صادية �ملالئمة �مل�صتقرة لتوفر �حلو�فز �لتي 

ت�صجع زيادة �ل�صتثمار �خلارجي د�خل �لبلد، لأن ذلك لبد �صيقرتن بزيادة فر�ص �لعمل �ملقدمة للفقر�ء، ومن ثم �لتخفيف من حدة 

�لفقر)مرجع �صابق، �ص69(.

 3- هيكلة القطاعات االقتصادية لخلق فرص عمل جديدة باستمرار:
ف�صاًل عن قطاع �لزر�عة لبد من دعم قطاعات �قت�صادية �أخرى كال�صناعة و�لتجارة و�لبناء و�لت�صييد وقطاعات �إنتاجية   

�، ترتك �آثارها �ل�صلبية  �أخرى لمت�صا�ص �لبطالة وخلق فر�ص عمل و��صعة للتقليل من حدة �لفقر. �إن معدلت �لبطالة �ملرتفعة جدًّ

ول�صيما ب�صبب ولوج �ملزيد من �لن�صاء و�صغار �ل�صن �إىل �صوق �لعمل، �إذ يعد تاأنيث �لفقر �إحدى �لآليات �لجتماعية لتعميق �لبطالة يف 

�لبلد�ن �لنامية، وتاأنيث �لفقر هو �لنتاج �لطبيعي لتاأنيث �لبطالة. فالدر��صات توؤكد �لرتباط بني زيادة معدلت �لبطالة عند �لن�صاء 

وزيادة يف ن�صب �لفقر عند �لن�صاء، وعموًما �لرجال ي�صتفيدون من �لتنمية بن�صب �أف�صل من �لن�صاء  . 
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فعلى �ل�صيا�صات �لتنموية �لفعالة �أن توجد �ل�صيا�صة �ل�صناعية �أو �لزر�عية �لتي يكون موؤد�ها خلق فر�ص عمل جديدة با�صتمر�ر. 

ومن �لطبيعي �أن يكون هاج�ص �ل�صيا�صة �لتنموية حتقيق زيادة حقيقية يف �لإنتاجية، لأن ذلك هو �لطريق �ملنا�صب لزيادة �لأجور 

�حلقيقية و�لتقليل من �لتفاوت يف توزيع �لدخول و�لرثو�ت، ولبد -يف هذ� �ل�صياق- من �لهتمام �جلدي ب�صيا�صة �لت�صغيل وعدم 

يوؤدي  �ل�صوق؛ لأن ترك �لأمور ت�صري ع�صو�ئًيا وتلقائًيا من دون ��صرت�تيجية و��صحة،  �آليات  تركها ع�صو�ئية وعفوية تتحكم بها 

�إىل هروب �ملز�رعني و�لفقر�ء، ول�صيما من �لريف باجتاه �لبحث عن حت�صني م�صتوى معي�صتهم، وعندما ل توفرها �لقطاعات 

�أن هناك  يوؤكد  و�لبحث  �لفقر.  ومعدلت  �لبطالة  معدلت  و�صتزد�د  و�لهام�صية،  �لنظامية  �لأعمال غري  �صيعملون يف  �لأخرى، 

�رتباًطا وثيًقا بني �لبطالة و�لفقر، كل منهما ميكن �أن يكون �صبًبا ويوؤدي �إىل �لآخر، ولكن �لبطالة باأنو�عها توؤدي دوًر� �أ�صا�صًيا- يف 

معظم �لأحيان- يف �نخفا�ص �لدخل �أو �نعد�مه، ثم �إىل زيادة حدة �لفقر.

4- السياسة الضريبية:
مبا ي�صمن خف�ص �ل�صر�ئب �لتي تطال �لفقر�ء �إىل �أق�صى حد ممكن، وخلق مطارح �صريبية جديدة وتو�صيع �لقاعدة   

�ل�صريبية، وزيادة �ل�صر�ئب �ملفرو�صة على �ل�صلع �لكمالية مع تخفي�صها على قطاعات حيوية توؤدي دوًر� �أ�صا�صًيا يف �لنمو وتر�كم 

وزيادة  و�لأرباح  �لدخل  على  �ل�صريبة  خف�ص  �إن  �إذ  للفقر،  وحمدد  ك�صبب  مهًما  دورً�  توؤدي  �ل�صريبية  فال�صيا�صة  �ملال.  ر�أ�ص 

�لفقرية من جانب،  �لطبقات  �لعبء على  زيادة  �إىل  يوؤدي  �لأ�صا�صية،  �لر�صوم على �حلاجات  وزيادة  �ملبا�صرة،  �ل�صر�ئب غري 

وحترم �ل�صلطات �ملالية و�حلكومات من مو�رد مالية مهمة.

 5- الترشيد ا في اإلنفاق الحكومي:
يجب �لعمل على كل ما من �صاأنه �أن ل يهدر �ملال �حلكومي، ولكن هذ� �لرت�صيد يجب �أن يتم بحذر، لأنه قد ياأخذ �لطابع   

�ل�صلبي جتاه �ل�صكان ذوي �لدخل �ملنخف�ص بالدرجة �لأوىل، فرت�صيد �لإنفاق يجب �أن ي�صمل �ل�صلع و�خلدمات �لكمالية ولي�صت 

�لأ�صا�صية �لتي يحتاجها �لفقر�ء.
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6- إصالح القطاع المالي:
يف  و�ملطلوب  �لفقر،  معدلت  من  �حلد  وعلى  �لقت�صادي  �لنمو  على  ي�صاعد  قوية  مالية  �صيا�صة  �إىل  �مل�صتند  �ملايل  فالإ�صالح 

�لتجاري  و�لنظام  �ل�صرف  �صعر  و��صتقر�ر  �لت�صخم  جمال  يف  فعالة  �صيا�صات  و�ختيار  �لعامة  �مل�صارف  هيكلة  �ملجال  هذ� 

ا �نخفا�صه قد ي�صبب �آثاًر�  ب�صكل عام. ويجب �حلذر من �نخفا�ص �لت�صخم، فبقدر ما �أن �رتفاع معدلته توؤذي �لقت�صاد، �أي�صً

ا يف �لدخول و�لغرق يف فخ �ل�صيولة. يو�صي �لعديد من  تزعزع �ل�صتقر�ر �لقت�صادي، فقد يحدث �نكما�ًصا يف �لأ�صعار و�نخفا�صً

�لقت�صاديني �أن يكون معدل �لت�صخم بني �صفر - 5% فهناك �أمثلة دولية عن معدلت. ت�صخم �أكرب من ذلك ومل توؤثر �صلًبا يف 

�لنمو و�إمنا تر�فقت مع مر�حل منو وتقليل من حدوث �لفقر.

7- دعم المشروعات الصغيرة:
لأنها قد تكون �لأمل �لذي ي�صاعد على �حلد من �لفقر و�لق�صاء عليه، لأن هذه �مل�صروعات عادة ت�صتقطب عمالة كثرية �لعدد 

�لبيئة  تاأمني  من  لبد  لكن  �أ�صاًل.  �ملوجودة  �لأجور  تدعم  قد  �أو  �لعمل  عن  �لعاطلة  للعمالة  �لأجور  وتقدم  �لبطالة،  وتخفف 

�لقت�صادية �ملنا�صبة لنجاح مثل تلك �مل�صروعات.

 8- إصالح نظام التعليم والتدريب:
�إن ع�صر �لثورة �ملعرفية �ملعلوماتية و�قت�صاد �ل�صوق و�قت�صاد �ملعلومات ب�صكل عام يحتاج مل�صتويات تعليمية ر�قية ذ�ت مهار�ت 

عالية و�إنتاجية مرتفعة جتلب �لأجور �ملرتفعة، لذلك من �ملهم جًد� �لعمل على رفع م�صتوى �لتح�صيل �لتعليمي وحت�صني كبري 

يف نوعية �لتعليم ليو�كب ع�صر �لقت�صاد �ملعلوماتي، مبا يوؤمن �حتياجات �صوق �لعمل. ولأن �لتعليم يف �أغلب �لأحيان ل يقدم 

مدخالت �صوق �لعمل �ملطلوبة، لبد من �لرتكيز على �لتدريب و�إعادة �لتاأهيل ب�صكل د�ئم مبا يتنا�صب ويالئم متطلبات �صوق 

�لعمل �لع�صرية. و�ملطلوب هو �صد �لعجز يف �لق�صور يف جمال �لتعليم و�لتدريب و�لتاأهيل، كطريقة ناجعة للق�صاء على �لبطالة 

و�صبياًل ملو�جهة �لفقر وزيادة قدرة �لفقر�ء على رفع م�صتوى معي�صتهم، فدر��صات برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي تعد حرمان 

�لفقر�ء من �لأ�صول �لإنتاجية ومنها �لتعليم و�ملهار�ت �أحد �لأ�صباب �لرئي�صية للفقر.
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 9- العدالة في توزيع الدخول:
يعد حتقيق هدف �لعد�لة من �أهم �لأهد�ف �لقت�صادية �لتي ين�صدها معظم �لقت�صاديني �إىل جانب �لكفاءة و�لنمو و�ل�صتقر�ر 

�لقت�صادي. وعلى �لرغم من ن�صبية مفهوم �ملجتمعات للعد�لة، فهي من �ل�صروط �لأ�صا�صية للتقليل من �لفقر. فكما تو�صلنا 

يف حيثيات �لبحث �إىل �أن �لنمو �لقت�صادي بالغ �لأهمية للتقليل من �لفقر، ولكن �لإن�صاف و�لعد�لة يف توزيع عائد�ت هذ� 

�لنمو �أهم بكثري. لأن حدوث �لنمو مع عدم �مل�صاو�ة يف توزيع �لدخول ل يوؤدي �إل �إىل تر�صيخ �لفقر وقد يزيده يف زمن �لعوملة. 

�إن عائد�ت �لنمو يجب �أن تكون موجهة بالدرجة �لأوىل ومبا�صرة �إىل �لفقر�ء، فال�صيا�صة �لقت�صادية �لجتماعية �لناجحة 

يجب �أن ت�صمن توزيًعا عادًل للنمو، لكي ي�صل هذ� �لنمو للفقر�ء.

 10- دعم السلع الغذائية األساسية وتوفير األمن الغذائي:
�إن �لأثر �ل�صيئ لرتفاع �أ�صعار �ل�صلع �لغذ�ئية �أول ما ي�صيب �لفقر�ء، لذلك �إن دعم �ل�صلع �لغذ�ئية �لأ�صا�صية وتاأمينها   

للفقر�ء باأ�صعار منطقية هي خطوة يف �لجتاه �ل�صحيح لدعم هذه �ل�صريحة �لتي لبد من تاأمني �لأ�صا�صيات �لغذ�ئية لها 

لكي تتمكن من �لنخر�ط يف عملية �لتنمية، و�لأف�صل �أن يرت�فق ذلك مع دعم �لأ�صا�صيات �لأخرى كالكهرباء وغريها. وهنا 

يرى �لباحث �صرورة دعم �ملناطق �لريفية و�لقطاع �لزر�عي و�صوًل لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي كهدف وطني وزيادة �ل�صادر�ت 

من �ملنتجات �لزر�عية لرفع �لناجت �ملحلي �لإجمايل لي�صهم يف �لنمو ب�صكل عام و�ملحافظة على تكاليف �ملعي�صة عند م�صتوى 

منخف�ص لدعم �لفقر�ء.

 11- دعم فقراء الريف:
قطاع  هو  �لنامية  �لبلد�ن  يف  �لزر�عة  فقطاع  �لريفية،  للتنمية  �جليد  و�لتمويل  �لريف  يف  �لأ�صا�صية  �لبنية  بتطوير  وذلك 

�قت�صادي بالغ �لأهمية، �إذ �إن معظم �صكان �لبلد�ن �لنامية هم ريفيون، وقطاع �لزر�عة عادة قطاع و��صع ي�صتقطب كثرًي� من 

�لفقر�ء يف جمال �لتوظيف؛ لأنه يتطلب �أعماًل متنوعة كثرية، ومن ثم فاإن ذلك ي�صاعد على �حلد من �لفقر. �إن �لعمل على 

�لبنية �لتحتية و�لأ�صا�صية و�خلدمات �لجتماعية لبد منه مرت�فًقا مع �لعمل بكل �ل�صبل لزيادة �لدخول �لزر�عية، وهناك 

�ل�صني  يف  ح�صل  كما  معي�صتهم  م�صتوى  ورفع  �لفقر�ء،  �أحو�ل  بتح�صني  �أ�صهم  �لزر�عي  �لقطاع  دعم  �أن  على  مهمة  �أمثلة 

و�أندوني�صيا وفيتنام. 
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فجو�ته،  وعمق  �لريف  يف  �لفقر  تركز  حالت  من  ز�د  �لريف  يف  �لتحتية  �لبنية  و�صعف  �لأ�صا�صية  �خلدمات  تو�فر  عدم  �إن 

ودر��صات �لبنك �لدويل توؤكد ذلك يف معظم بلد�ن �لعامل، ف�صدة �لفقر يف �لريف �أعلى مما عليه يف �حل�صر. �إن تدين �لإنتاجية 

يف �لقطاع �لزر�عي و�صعف �لتقنية �مل�صتعملة و�لبنى �لأ�صا�صية فيه يوؤدي دوًر� �أ�صا�صًيا كم�صبب للفقر.

 12-العمل على تنمية الموارد البشرية:
وهذه تتم من خالل رفع م�صتوى قوة �لعمل وزيادة �لإنتاجية و�صوًل لتنمية �لناجت �ملحلي �لإجمايل، وهذ� يتطلب دعًما حقيقًيا 

للتعليم و�ل�صحة لأنهما يرتبطان �رتباًطا عك�صًيا بالفقر، ويوؤكد �لباحث �أن حت�صني م�صتوى �لتعليم و�ل�صحة هو ��صتثمار فعال 

ا �أكرب للم�صاركة يف عملية �لنمو �لقت�صادي وحت�صني �لدخول . يحقق تنمية �ملو�رد �لب�صرية ويتيح للفقر�ء فر�صً

 13-تنفيذ سياسات إسكانية للفقراء:
�لعمل على توفري �ل�صيا�صات و�لتد�بري �لتي تقدم �لإ�صكان �ملنخف�ص �لتكلفة للفقر�ء، وهذ� يحتاج لتدخل من قبل �لدولة وب�صكل 

بالب�صر، وهذ� يتطلب دعم �صناعة  تليق  �لبديل مب�صاكن  وتاأمني  �لع�صو�ئي و�لهام�صي وغري �ل�صحي  �ل�صكن  منظم للحد من 

�لبناء و�لت�صييد وتاأمني مو�د �لبناء و�لأر��صي �لالزمة للبناء وغريها مما ي�صاعد على تاأمني �صكن لئق لعامة �لنا�ص.

 14-دعم صناديق التنمية االجتماعية:
�ل�صناديق يتم �لرتكيز عليها عادة يف �لبلد�ن �لتي تطبق بر�مج �لتكيف �لهيكلي، على �عتبار �أن هناك مرحلة �نتقالية يف �أثناء 

تطبيق تلك �لرب�مج تربز فيها �لآثار �ل�صلبية لهذه �لرب�مج ب�صرعة وحتتاج �إىل تخفيف حدتها، وقد تطول �أحياًنا هذه �ملرحلة 

�لنتقالية ح�صب طبيعة وظروف كل دولة، لذلك توؤدي هذه �ل�صناديق دور �ملخفف من تلك �لآثار �لجتماعية للتكيف -�إىل حد 

ما- على �لفقر�ء. وعلى �لرغم من ذلك فالتجارب �لتي متت يف هذه �ل�صدد يف كثري من �لبلد�ن �أكدت �أن �أثرها �لإيجابي مل 

يكن كبرًي� ولكنها تقدم �صيًئا لالأ�صخا�ص �لذين تاأثرو� برب�مج �لإ�صالح �لقت�صادي وبر�مج �لتكيف �لهيكلي نتيجة بطء �لنمو 

�لقت�صادي يف تلك �ملرحلة، ول ميكن �عتبارها حالًّ جذرًيا للق�صاء على �لفقر.
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 15-التركيز على السياسات السكانية:
�إن �لزياد�ت �ل�صكانية �لع�صو�ئية �لتي تلتهم �لزياد�ت و�لفائ�ص �حلا�صل يف ناجت �ملجتمع، بحيث �إن هذه �لزياد�ت �ل�صكانية 

�أن  لل�صكان. لذلك يجب  �ملعي�صي  �مل�صتوى  ت�صهم يف رفع  �لقومي زيادة وهمية ل  �لدخل  �لزياد�ت �حلقيقية يف  جتعل من 

بع�صها  وتكمل  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �ل�صيا�صات  مع  من�صجمة  تكون  �لتي  �ل�صكانية  �ل�صيا�صات  ر�صم  على  �لرتكيز  يتم 

ا مبا ين�صجم مع �آفاق �لتنمية �مل�صتد�مة يف �مل�صتقبل. يجب �أن يكون �لهدف من �صيا�صات �لقت�صاد �لكلي و�ل�صيا�صات  بع�صً

�لجتماعية هو حتقيق معدل منو يزيد على معدل �لزيادة يف عدد �ل�صكان لكي يكون من �ملمكن زيادة ن�صيب �لفرد من 

�لدخل. وعند �لإ�صارة �إىل �ل�صيا�صات �ل�صكانية، لبد من �لتاأكيد على حجم �لأ�صرة فعلى �لرغم من �لختالف �لكبري يف 

�لأدبيات �لقت�صادية �لتنموية حول �لعالقة بني حجم �لأ�صرة و�لفقر، يوؤكد بع�ص �لقت�صاديني عدم �لت�صرع يف �ل�صتنتاج 

�أن �لأ�صرة �لأكرب حجًما �صتكون �لأكرث فقًر�، ولكن ب�صكل عام �إن �لأ�صرة �لكبرية ومن ثم وجود �أ�صرة معي�صية كبرية �حلجم، 

يوؤدي �إىل �لكتظاظ و�لأحو�ل �ملعي�صية غري �ل�صحية وتردي نوعية �حلياة. كما �أن �لإح�صاء�ت ت�صري بو�صوح �إىل �أن حجم 

�لأ�صر �لفقرية يف جميع �لبلد�ن �لنامية يفوق حجم �لأ�صر غري �لفقرية. و�لأمر �لآخر هو �أن �لربط لي�ص بني حجم �لأ�صرة 

و�لفقر فح�صب، بل �لعديد من �لدر��صات تركز على تكوين �لأ�صرة، ومعدلت �لإعالة. لكن ب�صكل عام هناك تر�بط طردي 

بني كرب حجم �لأ�صرة و�لفقر، وهذ� �لرت�بط موجود يف �لدول �ملتخلفة ويف جميع �لدول �لعربية، يف �لأردن و�ليمن و�ملغرب 

وتون�ص ولبنان وغريها .

16-إنشاء هيئات ومؤسسات لمكافحة البطالة:
فهذه �ملوؤ�ص�صات تعمل على تنمية �مل�صروعات �ل�صغرية و�لأ�صرية وت�صهم يف �لتدريب و�لتنمية �ملجتمعية ومن ثم من خالل 

م�صروعاتها ت�صاعد على خلق فر�ص عمل جديدة وتخفي�ص معدلت �لبطالة و�حلد من �لفقر ومعدلته. ففي �صورية حتاول 

هيئة مكافحة �لبطالة �أخذ دورها يف مكافحة هذه �لآفة كم�صروع وطني يهتم باإيجاد فر�ص �لعمل �جلديدة باأ�صاليب �صتى.
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الفصل الرابع

برامج مكافحة الفقر
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تمهيد:
يركز هذ� �لف�صل على ��صتعر��ص عينة من �لدر��صات �لتي عك�صت و�قع بر�مج و�أن�صطة مكافحة �لفقر يف �ل�صعودية وبع�ص 

�لدول �لعربية، بهدف حتليل تلك �لتجارب ومناق�صتها لال�صتفادة منها يف بناء بر�مج عملية قابلة للتطبيق يف �لبيئة �ل�صعودية.

وقد مت تق�صيم تلك �لدر��صات ح�صب مو�صوع �لدر��صة �إىل ت�صعة حماور، ي�صتقل كل حمور بعدد من �لرب�مج و�لتجارب و�لأفكار 

و�ملقرتحات، وتتمثل تلك �ملحاور يف �لتايل: حمور بر�مج �لقرو�ص �ل�صغرى و�لتمويل، حمور �لرب�مج �ل�صحية، حمور �لت�صبيك 

�مل�صروعات  بر�مج  حمور  �خلريي،  �لإ�صكان  بر�مج  حمور  �لجتماعية،  �مل�صوؤولية  حمور  �خلريية،  �جلمعيات  بني  و�لتن�صيق 

�ل�صغرى ومتناهية �ل�صغر، حمور �لتدريب و�لتوظيف، وحمور �لأ�صر �ملنتجة.

�ل�صكل رقم )1( يو�صح توزيع �لدر��صات �ل�صعودية ح�صب حماور �لدر��صة، ومن �ملالحظ �أن �لغالبية �لعظمى من �لدر��صات 

�ل�صعودية �هتمت مب�صروعات �لأ�صر �ملنتجة، تلتها من حيث �لأهمية بر�مج �لتدريب و�لتوظيف، بينما �أقل �ملحاور �هتمامًا من 

قبل �لباحثني �ل�صعوديني كانت حموري �مل�صوؤولية �لجتماعية و�لتكافل �لجتماعي.

�لدر��صات  �لعظمى من  �لغالبية  �أن  �ملالحظ  ومن  �لدر��صة،  �لعربية ح�صب حماور  �لدر��صات  توزيع  يو�صح  رقم )2(  �ل�صكل 

�لعربية �هتمت مب�صروعات �لأ�صر �ملنتجة وم�صروعات �لقرو�ص �ل�صغرى و�لتمويل، تلتها من حيث �لأهمية بر�مج �مل�صروعات 

و�لإ�صكان  �جلمعيات،  بني  و�لتن�صيق  �لت�صبيك  حماور  كانت  �لعرب  �لباحثني  قبل  من  �هتمامًا  �ملحاور  �أقل  بينما  �ل�صغرية، 

�خلريي، و�لتدريب و�لتوظيف.
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المحور األول: برامج االسر المنتجة
ميكن تعريف �لأ�صر �ملنتجة باأنها وحدة �إنتاجية تتكون من فرد �أو �أفر�د يقيمون يف م�صكن م�صرتك ب�صبب �صلة �لقربى �أو 

يقيمون مب�صاكن متجاورة، ميار�صون �إنتاج �صلع �أو خدمات موجهة لل�صوق بهدف حت�صني و�صعهم �لقت�صادي �أو لزيادة 

دخلهم، يدفعهم لذلك توفرهم على مهار�ت قد ل تتوفر لغريهم. وقد حتظى �لأ�صرة �ملنتجة بدعم �أو متويل حكومي 

�أو �أهلي للم�صي بن�صاطها �لإنتاجي �صو�ء �رتبط �لإنتاج باملوروث �ل�صعبي كبع�ص �ل�صناعات �لتقليدية �أو حديثًا«. بينما 

ميكن تعريف بر�مج �لأ�صر �ملنتجة باأنها تلك �لن�صاطات �لقت�صادية �ملمولة من �حلكومة �أو من �لقطاع �خلا�ص �أو من 

�جلهات �خلريية تنفذها بع�ص �لأ�صر �لفقرية و�ملحتاجة �أو �لأ�صر مي�صورة �حلال �لتي تبحث عن دخل �إ�صايف، بحيث 

ينهمك �أفر�د �لأ�صرة �أو بع�صهم ممن يقيمون يف م�صكن م�صرتك �أو م�صاكن متجاورة يف هذه �لرب�مج �لإنتاجية. وقد يتم 

تنفيذ بع�ص �لرب�مج د�خل م�صكن �لأ�صرة �أو خارجه )�لرديعان،2010(.

ولكي تنجح بر�مج وم�صروعات �لأ�صرة عمومًا ل بد �أن يكون لها عالقة بالو�قع �لجتماعي �لذي ت�صدر عنه، ولبد �أن 

تت�صم باملرونة و�لو�قعية، و�أن تكون مت�صقًة ومنطقية وقابلة للتنفيذ، ويجب �أن تكون �ل�صيا�صة �لعامة للتنمية يف �لدولة 

حا�صرة يف �لربنامج، مع �صرورة �لتالوؤم بني �لربنامج �ملر�د تنفيذه وتكلفته �ملالية، كما �أنه ل بد من توفر بيئة مالئمة 

للربنامج بحيث يكون قابال للتنفيذ، ويلزم تثقيف �مل�صتهدفني بالربنامج بو�صفهم فاعلني �أ�صا�صيني فيه، وكذلك يجب �أن 

يت�صم �لربنامج بالتكاملية و�ل�صمول، ول بد �أن يتوفر للربنامج �إد�رة فاعلة فهي �صت�صبح م�صوؤولة عن جناحه �أو ف�صله، 

ول بد �أن ياأتي ت�صميم �لربنامج تلبية لحتياجات �جتماعية ل فردية، وعامة ل �صخ�صية، يجب �أن يتم تقييم �لربنامج 

ب�صورة م�صتمرة و�أن هذه �لعملية تتطلب مهار�ت خا�صة يف �لتقييم )�لرديعان، 2010(.
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وتعترب م�صاريع �لأ�صر �ملنتجة �أد�ة هامة وفعالة يف حماربة �لفقر فهي ت�صعى �إىل  خلق فر�ص عمل �أكرث حيث تعتمد 

ب�صكل �أ�صا�صي على عن�صر �لأيدي �لعاملة مع �ل�صتعانة ببع�ص �ملعد�ت و�لآلت ذ�ت �لتكاليف �ملنخف�صة و��صتخد�م 

�لتكنولوجيا �لب�صيطة. وتتميز بانخفا�ص �حلجم �ملطلق لر�أ�ص �ملال �لالزم حيث يف �لغالب يكون �لتمويل من بع�ص 

رو�بط  �لغالب  تربطهم يف  �لأ�صرية  ملجموعة   �أو  �لفردية  �مللكية  ويغلب عليها منط  بالإقر��ص.  �جلهات �خلا�صة 

�أ�صحاب قدر�ت ومهار�ت تنظيمية و�إد�رية  عائلية؛ وهو �لنمط �لذي ينا�صب �ملدخر�ت �ل�صغرية �لتي توجد لدى 

متميزة. وتت�صم مبرونتها و حمليتها حيث تت�صم هذه �مل�صروعات باملحلية و�لت�صال �ملبا�صر بالعمالء. وتتميز بقلة 

�لتكاليف �لالزمة للتدريب لعتمادها �أ�صا�صـًا على �أ�صلوب �لتدريب �أثناء �لعمل، كذلك بانخفا�ص �لتكلفة �ملالية من 

حيث �صهولة �لإن�صاء و�لت�صغيل لتوفري فر�ص عمل مما يزيد من قدرة هذ� �لقطاع على ��صتيعاب �لقوى �لعاملة وتقدمي 

معاجلة ن�صبية مل�صكلة �لبطالة. وقد ��صتطاعت يف بلد�ن عديدة �أن متت�ص جزءً� هامـًا من فقر بع�ص �لأ�صر على 

�صبيل �ملثال �ل�صني و�ليابان وكوريا وم�صر و�لأردن. و�صاهمت يف متكني �ملر�أة كاأم وربة بيت من زيادة م�صاهمتها 

يف �لأن�صطة �لقت�صادية من خالل �لعمل يف �لأوقات �لتي تنا�صبها. وعمومًا ت�صكل م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة ميد�نًا 

خ�صبًا لتنمية وتطوير �ملهار�ت �لإد�رية و�لفنية و�لإنتاجية و�لت�صويقية )�خل�صمي، 1431(.

�لدر��صات �ل�صعودية:

�أوردت در��صة )رحيمي، 1433( جتربة جمعية �لفي�صلية �لن�صائية بجدة يف مكافحة �لفقر عن طريق بر�مج �لأ�صر 

�ملنتجة، وذلك من خالل مركز)�صلي�صلة( للحرف و�لفنون �لرت�ثية �لتابع للجمعية، وتتمثل فكرة �لربنامج يف تدريب 

وتاأهيل فتيات �لأ�صر �ملحدودة �لتعليم و�لدخل من �ل�صم و�لبكم و�ملعاقات ج�صديًا، للم�صاهمة يف حت�صني م�صتوى 

حالتهم �لقت�صادية من خالل ممار�صة مهنة �خلياطة و�لتطريز. ثم ت�صغيل �لأيدي �لعاملة من فتيات �لأ�صر �لفقرية 

و�لتي تخدمها �جلمعية، حيث يركز �نتاج �ملركز على �مل�صغولت �لرت�ثية �لتي �أ�صا�صها �ل�صعف و�ل�صدو و�ملطرز�ت 

�ليدوية �ملحلية، و�ملركز يخدم �لن�صاء �لعامالت يف هذ� �ملجال ب�صر�ء �إنتاجهن وتطويره.
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 ويهدف �لربنامج �إىل دعم وتنمية م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة من خالل �لتدريب و�لتمويل وتقدمي �خلدمات �ملتخ�ص�صة 

�لالزمة لتطوير �ملنتج مثل �مل�صاعدة يف �لبتكار و�لت�صميم و�لت�صويق، و�لتحول يف �صيا�صة دعم م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة من 

مرحلة �لرعاية �ىل �لتنمية و�لتطوير بتوفري بنية حتتية متطورة من �لدعم و�خلدمات �ملخ�ص�صة �لتي ت�صاعد زيادة فر�ص 

�لتنمية يف جمال �لأ�صر �ملنتجة و�مل�صروعات �ل�صغرية و�ملتناهية �ل�صغر،  �لنجاح و�ملناف�صة يف �لأ�صو�ق، وحتقيق خطط 

و�لرتويج و�لت�صويق للمنتجات يف �لعديد من قنو�ت �لت�صويق �لد�ئمة و�ملو�صمية، و�لتعاون مع �ملوؤ�ص�صات �ملحلية �حلكومية 

و�لأهلية لتقدمي �لدعم �ملادي و�ملعنوي و�خلدمات �لفنية و�ل�صت�صارية. وقد �صاهم �لبنك �ل�صالمي للتنمية يف �مل�صروع يف 

�لتا�صي�ص بتمويل �لربنامج �لتدريبي و�لتجهيز�ت �لتقنية )�لآلت ومكائن �لتطريز و�خلياطة وغريها(، كما لعبت  بد�ية 

موؤ�ص�صة �لوليد بن طالل �خلريية دوًر� بارًز� يف جناح �ملعار�ص و�لأ�صو�ق �لتي نفذتها �جلمعية، كما ��صتفاد �ملركز من دعم 

�ملوؤ�ص�صة وذلك من خالل �صر�ء بع�صًا من منتجات �لربنامج. كما كان لرعاية �ملوؤ�ص�صة لإقامة معار�ص يف مدينة �لريا�ص 

�لبنك  قام  وكذلك  �ململكة،  وخارج  د�خل  للمركز  �أ�صو�ق  وفتح  �ملبيعات  تنمية  يف  �لأثر  �أكرب  �لعربي  �خلليج  دول  وبع�ص 

�لأهلي �لتجاري بتمويل �لدور�ت �حلرفية، و�صر�ء هد�يا لكبار �لعمالء. وفيما يخ�ص م�صادر متويل �مل�صروع فقد حت�صلت 

�جلمعية على دعم �جلهات و�لقطاعات �حلكومية و�لأهلية �ملهتمة برب�مج �مل�صوؤولية �لجتماعية، و�لتو��صل مع �ل�صركات 

و�ملوؤ�ص�صات لتوفري �ملو�د �خلام جماًنا �و بن�صبة خ�صم مالئمة، وعقد �تفاقيات و�صر�كات ت�صويقية مع �ملوؤ�ص�صات و�لفنادق 

�لتدريب  ��صتفادتهن من  تتم  �لفقرية  �لأ�صر  �صابة من   80 �أن  �مل�صروع مكا�صب عديدة منها  �لكربى مبدينة جدة. وحقق 

)�صلي�صلة(  مقر  و��صتخد�م  �ملطورة  �لرت�ثية  و�لفنون  �حلريف  �لإنتاج  على  و�لعمل  و�لبتكار  و�لت�صميم  �لت�صويق  �ل�صامل 

كحا�صنة لهم، وتوفري فر�ص وظيفية لعدد 100 تعمل يف مركز �صلي�صلة وعدد 275 عملت يف جهات حرفية �أخرى. و��صتفادت 

�خلريي،  )�ل�صندوق  �لتمويلية  �ملوؤ�ص�صات  من  ��صتفدن  وكذلك  و�لآثار،  لل�صياحة  �لعامة  �لهيئة  م�صروع  من  �مل�صتفيد�ت 

و�صندوق �ملئوية(، ومن خدمات �لت�صويق �لإلكرتوين من خالل �جلمعية �لفي�صلية �لتي وقعت عقدً� مع �لربيد �ل�صعودي، 

وكذلك ت�صويق �إنتاجهن باملعار�ص �لتي تقيمها �جلمعية �أو ت�صارك بها ويف �ملطار�ت �أو �ملحل �لتجاري لـ)�صلي�صلة(.
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تناولت در��صة )�لربيك،1431( و�صفًا لربنامج �لأ�صر �ملنتجة يف جمعية �جلنوب �لن�صائية �خلريية بـ )�أبها(، و�لتي �أولت �هتمامها 

باملحافظة على �لرت�ث وتطويره. فقد مت �إقامة م�صروع خياطة وتطريز �لثوب �لع�صريي و�ل�صر�ويل حيث مت �إنتاج عدد )60( ثوبًا 

وعدد )51( �صرو�ًل، حيث مت ت�صويقها ومت �إقامة معر�ص للمنتجات �لرت�ثية �ل�صعبية للمنطقة مثل »�خلو�ص – �لف�صة – �لثوب 

بيعها يف �ملعر�ص.  �لف�صية �خلا�صة باملنطقة بعد تطويرها، ومت ت�صنيع م�صغولت ف�صية ومت  �لع�صريي » حيث مت ت�صنيع �حللي 

�لتي  �لع�صريي �ملميز  �لأول بالرت�ث  �ملقام  �لذي يهتم ويف  �لن�صائية  �لتابع جلمعية �جلنوب  �فتتاح م�صغل �صر �جلمال  وبعدها مت 

تقبل عليه �ملر�أة باملنطقة �جلنوبية مثل » �لثوب �لع�صريي، و�ملخد�ت �ملطرزة و�ملفرو�صات ». وهدفت �جلمعية من ور�ء ذلك �إىل 

رفع �مل�صتوى �لجتماعي و�لثقايف و�لقت�صادي و�لديني و�ل�صحي للمر�أة و�لأ�صرة �ل�صعودية، وحتقيق �لأهد�ف �لإمنائية مبا يحقق 

�لتنمية للمجتمع، وتطوير �لذ�ت من خالل �لدور�ت �لتدريبية و�لدور�ت �ملهنية للو�صول �إىل �لكتفاء، ومنح قرو�ص �صغرية �لأجل 

لإقامة م�صروعات �صغرية لالأ�صر �لتي لديها �لقدرة على �إنتاج �صلعة. وقد تطور دور �جلمعية من جمرد تقدمي �مل�صاعد�ت �ملالية �إىل 

توفري �خلدمات �ملبا�صرة وغري �ملبا�صرة �لتي ت�صاعد على �لعتماد على �لنف�ص من خالل تنمية مهار�تهن عن طريق بر�مج �لتعليم 

و�لتثقيف و�لتاأهيل.

تناولت در��صة )�لرديعان،2010( جتربة وز�رة �ل�صوؤون �لجتماعية باململكة �لعربية �ل�صعودية مع بر�مج �لأ�صر �ملنتجة، حيث �أن 

و�مل�صتفيد�ت من  �مل�صتفيدين  �مل�صلحة  لتحقيق  وت�صعى  �لتعاون  مبد�أ  تنطلق  من  �ملنتجة  �لأ�صر  بر�مج  �لوز�رة بخ�صو�ص  فل�صفة 

�ل�صمان �لجتماعي. ولتحقيق ذلك عملت �لوز�رة ممثلة يف وكالة �ل�صمان �لجتماعي يف تنفيذ برنامج دعم م�صاريع �لأ�صر �ملنتجة. 

حيث قامت �لوكالة من خالل �إد�رة �مل�صاريع �لإنتاجية بالوكالة ومكاتب �ل�صمان �لجتماعي بال�صروع يف در��صة وتنفيذ �لعديد من 

�مل�صاريع �جلماعية و�لفردية �لتي من �صاأنها حتقيق �لهدف �لأ�صمى �لذي ت�صعى �لدولة �إىل حتقيقه وهو حت�صني �مل�صتوى �لقت�صادي 

لالأ�صر �لفقرية و�ملحتاجة للم�صاعدة و�إيجاد فر�ص عمل لالأ�صرة �لقادرة على �لعمل و�لإنتاج. ويهدف م�صروع برنامج �لأ�صر �ملنتجة 

ب�صكل �أ�صا�صي �إىل دعم �لأ�صر حمدودة �لدخل لتح�صني مو�ردها �لذ�تية وحتويلها من �أ�صر معالة �إىل �أ�صر منتجة ت�صهم يف �لتنمية 

�لقت�صادية و�لجتماعية وتطوير �حلرف و�ل�صناعات �ملنزلية و�مل�صنعات �لتقليدية و�لرت�ثية وزيادة قدرتها �لتناف�صية مع �ملنتجات 

�لأخرى �ملماثلة يف �ل�صوق �ملحلية و�خلليجية. 



159159

وتعمل �لأ�صر �ملنتجة �صمن نطاق جمتمعاتها �ملحلية على ��صتغالل �خلامات لأعد�د �ملنتجات �حلرفية و�لتي ت�صمل غزل ون�صج 

�ل�صوف )�ل�صدو( ، نقو�ص �حلناء ، �صناعة �لأدوية �ل�صعبية ، �خلياطة و�لتطريز وت�صميم �لأ�صكال و�ملج�صمات ، �لبهار�ت 

�ل�صفن   ، �ل�صعر  وت�صفيف  �لتجميل   ، �ل�صفر   ، و�ملو�لح  �حللويات   ، �ملخلالت   ، )�لرقاق(  �ل�صعبي  �خلبز  �إعد�د   ، و�لتو�بل 

�ل�صر�عية ، �لر�صم باأنو�عه، تن�صيق �لزهور ، تلوين �لفخار ، �لر�صم على �لقما�ص ، �لإك�ص�صو�ر�ت �ملنزلية ، �لبخور و�لعطور، 

�صناعة �صباك �ل�صيد ، �لت�صكيالت �جلب�صية ، �خلط ، �ل�صناديق �خل�صبية �لرت�ثية ، �لنحت على �خل�صب ، �لتحف �خل�صبية 

، تلوين �ملر�يا �لزجاجية ، �ل�صري�ميك ، تفريخ �لدجاج، �صناعة �لدمى �ل�صعبية.

�أجل زيادة دخل �لن�صاء �للو�تي  وكذلك ��صتعر�صت �لدر��صة برنامج عبد �للطيف جميل خلدمة �ملجتمع و�لذي تاأ�ص�ص من 

�صفة  �حتياجاتهن حتقق  تنا�صب  مالية  تقدمي خدمات  �صغر من خالل  �أي  ل متلك  و�لتي  �ل�صغر  متناهية  م�صاريع  ميلكن 

�ل�صتمر�رية ودو�م �لربنامج بناء على �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية يف متويل �مل�صاريع �ل�صغرية، بحيث ميكن �أن ي�صبح �لربنامج 

�أكرب موؤ�ص�صة تنموية متميزة يف خدمة متويل �مل�صاريع �ل�صغرية للن�صاء بال�صعودية، ويعمل على �لتحول �لتدريجي لالأفر�د من 

جمرد متلقني للم�صاعد�ت �إىل �فر�د منتجني يف �ملجتمع معتمدين على �أنف�صهم لتوفري دخل لهم يتنا�صب مع �حتياجاتهم، 

ا عينية للن�صاء �صاحبات �مل�صروعات �ل�صغرية و�لتي ل متلك �أي �صمانات لالقرت��ص من �لبنوك  ولذ� يوفر �لربنامج قرو�صً

�لتجارية �أو موؤ�ص�صات �لتمويل �لأخرى، وذلك من �أجل �لنهو�ص بهذه �لفئة �قت�صادًيا و�جتماعًيا مبا ينعك�ص ب�صكل �إيجابي على 

�لأ�صر حمدودة �لدخل. وي�صتهدف �لربنامج �لأ�صر حمدودة �لدخل باملناطق �لتي حددها �لربنامج لعمله ون�صاطه، و�لن�صاء 

�للو�تي �أعمارهن ما بني 18-55 عاًما، و�لأ�صر �ملتجاورة يف �حلي �أو �ل�صكن �لو�حد، بحيث ل يتجاوز عدد كل جمموعة خم�صة 

�أ�صخا�ص، و�مل�صاريع �لقائمة و�جلديدة ب�صرط تو�فر �خلربة، ويجب �أن يكون �ل�صكن و�مل�صروع �صمن عمل منطقة �لفرع، ولكل 

�أ�صرة م�صروع و�حد �صمن �ملجموعة �لو�حدة، ي�صرتط لال�صتفادة من �مل�صروع �أن تكون �جلن�صية �ل�صعودية )يف �لإمكانية قبول 

فرد و�حد على �ق�صى حد يف �ملجموعة حال تو�فر �ل�صروط �ملطلوبة يف غري �ل�صعوديني(، كما ي�صرتط مو�فقة �لزوج �أو ويل 

�لأمر. ويهدف �لربنامج �إىل زيادة دخل �لأ�صر حمدودة �لدخل من خالل ��صتثمار �لطاقات �لجتماعية و�لب�صرية �لكامنة 

د�خلها، وخلق فر�ص عمل ذ�تية لالأ�صر حمدودة �لدخل د�خل بيئتهم �ملحلية، و�إيجاد جمتمع �إنتاجي فعال ي�صهم يف دفع عجلة 

�لتنمية �لقت�صادية باململكة، وتنويع م�صادر �لدخل د�خل �لأ�صرة �لو�حدة. ويبلغ معدل �لقر�ص بني )1000 – 5000 رياًل( 

للفرد �لو�حد، وتبلغ مدة توظيف �لقر�ص من )28 – 40( �أ�صبوًعا، ويكون ت�صديد �لأق�صاط كل �أ�صبوعني من تاريخ ��صتالم 

�لقر�ص يف �ملر�حل �لثالثة �لأوىل، و�صهرًيا يف �ملر�حل �لأخرية، ويتم تقا�صي ر�صوم �إد�رية بو�قع 80 رياًل عن كل قر�ص ويتم 

خ�صمها م�صبًقا بعد مو�فقة �ملقرت�صات، ول �صمانات فاملجموعة ت�صمن نف�صها بنف�صها.
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و�أوردت �لدر��صة عددً� من �ملعوقات �لتي تو�جه بر�مج �لأ�صر �ملنتجة يف �ل�صعودية و�لتي متثلت يف: �ملعوقات �لقت�صادية كعدم 

منخف�صة.  باأ�صعار  وتباع  �ملحلي  �ملنتج  تناف�ص  �أجنبية  ب�صائع  وجود  ب�صبب  �ملنتج  �صعر  و�نخفا�ص  منا�صب  ربح  هام�ص  حتقيق 

و�ملعوقات �لإد�رية كالبريوقر�طية �حلكومية وبطء �لبت يف �لطلبات �ملقدمة للجهات �لد�عمة و�ملمولة، وتعامل �لأ�صر �مل�صتفيدة 

مع عدة جهات حكومية و�أهلية. و�ملعوقات �لجتماعية ومتثلت بندرة فر�ص �لعمل �أمام �ملر�أة خارج �ملنزل و�صعوبة ممار�صتها للبيع 

و�ل�صر�ء وت�صويق منتجاتها، و�ل�صروط �لتعجيزية �لتي يتم و�صعها �أمام �لأن�صطة �لن�صائية عامة ناهيك عن �لنظرة �لجتماعية 

�ملتدنية لعمل �ملر�أة وم�صاهمتها يف رفاهية �أ�صرتها. ومن �ملعوقات �لجتماعية �لتي مت �لرتكيز عليها عدم وجود �أماكن و�أ�صو�ق 

خا�صة بالن�صاء لبيع منتجاتهن ب�صبب بع�ص �لقيود �لجتماعية و�لإد�رية. ومن �ملعوقات �ملهمة جدً� �صعوبة ت�صويق منتجات �لأ�صر، 

وعدم وجود منافذ ت�صويق كافية، وجهل �لأ�صر بطرق �لت�صويق �لناجحة و�حلديثة؛ �لأمر �لذي يدفع بع�ص �لأ�صر �إىل خف�ص �صعر 

منتجاتها وبيعها ب�صعر �لتكلفة �أحيانًا.

وقدمت الدرا�شة بع�س التو�شيات ملواجهة تلك املعوقات فكان من اأهمها:

�لتخطيط  ت�صم جلان  �أن  �لأهمية مبكان  من  فاإن  منتجة  �أ�صر  بر�مج  وتنفيذ  ت�صميم  عند�لرغبة يف  �ملر�أة:  عمل  يخ�ص  فيما 

و�لإ�صر�ف و�ملتابعة �صيد�ت �صبق لهن �لنخر�ط برب�مج �أ�صر منتجة، �أو خبري�ت �أ�صرفن على بر�مج مماثلة، لالأخذ يف �حل�صبان 

�مل�صكالت �لتي تو�جه �لن�صاء و�صبل تذليلها. �لدر��صة تو�صي باإيجاد �صوق ن�صائي �صعبي يخ�ص�ص فقط لبيع �صلع �لأ�صر �ملنتجة، 

على �أن تكون �لإيجار�ت رمزية ومدعومة. و�إذ� تعذر ل�صبب ما حتقيق �لتو�صية �خلا�صة باإن�صاء �صوق ن�صائي لالأ�صر �ملنتجة، فاإن 

�لدر��صة تو�صي باإن�صاء معر�ص د�ئم )ولي�ص مو�صميًا( ملنتجات �لأ�صر ب�صورة حمل يف �أحد �ملجمعات �لتجارية )�ملولت( يف �ملدن 

�لكربى، بحيث يتم تق�صيم �ملحل �إىل مربعات �صغرية توؤجر لالأ�صر �ملنتجة ب�صعر رمزي وبعقود ق�صرية. تو�صي �لدر��صة بتوحيد 

�لأنظمة و�للو�ئح �خلا�صة بالإقر��ص و�لتمويل و�لت�صهيالت، بحيث ل يكون هناك متييز �صد �لن�صاء �أمام �جلهات �لر�صمية و�لبنوك 

و�لغرف �لتجارية. من �لن�صاطات �لتي مت �لإ�صارة �إليها »ت�صفيف �ل�صعر و�ملاكياج و�لتف�صيل وت�صميم �لأزياء و�لكرو�صيه« و�لتي 

تتم يف م�صاغل و�صالونات جتميل ن�صائية، وهي �أن�صطة متار�صها يف �لغالب و�فد�ت �آ�صيويات وحتديدً� من �لفيليبني،وبالتايل يلزم 

توطني هذه �ملهن �لن�صائية يف �ململكة؛ فهي ل حتتاج �إىل مهار�ت متقدمة، ومن ثم ميكن تاأهيل بع�ص �لفتيات للعمل يف هذه �ملهن 

�ملجزية ول�صيما �إن �لعمل يف �مل�صاغل �لن�صائية غري خمتلط.
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 يلزم منع �لعمالة �لو�فدة من ممار�صة بع�ص �لن�صاطات �لتقليدية �لإنتاجية يف �ململكة؛ ك�صناعة �ل�صدو، و�لبخور و�لعطور�ت 

لتاأمني مورد رزق لالأ�صر �ملنتجة، وبخا�صة �لأ�صر �لتي تقوم عليها ن�صاء. غني عن �لذكر  �أو بيع تلك �ملنتجات وذلك  �ملحلية، 

�أن معظم هذه �لأن�صطة ن�صائية بامتياز وممار�صتها من قبل �لعمالة �لو�فدة قد ت�صيق �لفر�ص �ملتاحة �أمام �لن�صاء �لتي ترتفع 

ن�صبة �لبطالة فيما بينهن. ف�صاًل عن ذلك فاإن هذه �لأن�صطة ترتبط مبوروث �ملنطقة ما يلزم �ملحافظة عليها ومز�ولتها من قبل 

�ل�صكان �لأ�صليني. يلزم �حلد من ظاهرة �لت�صرت على �لعمالة �لو�فدة �لذين يعملون حتت كفالة �ملو�طن لغري ما ��صتقدمو� من 

�أجله يف �لغالب. �إن �لت�صرت كاأحد �أ�صكال �لف�صاد �مل�صت�صري يقل�ص و�إىل حد كبري من فر�ص عمل �ملر�أة يف �ململكة؛ وخ�صو�صًا 

�ل�صابات ممن يحملن موؤهالت تعليمية وممن ل يجدن وظائف حكومية ول ي�صتطعن �لنخر�ط يف �لقطاع �خلا�ص �لذي ل يقدم 

حو�فز كافية.

فيما يخ�ص م�صكلة �لت�صويق: تو�صي �لدر��صة باإجر�ء در��صة مو�صعة تخ�ص�ص فقط مل�صكلة �لت�صويق. يلزم �إن�صاء تكتل �قت�صادي 

وبهدف  و�مل�صانع،  �لكربى  �ل�صركات  مع  �ملنتجة  �لأ�صر  »ت�صبيك«  عملية  يف  حيوي  بدور  يقوم  بحيث  �ملنتجة  لالأ�صر  �حتاد  �أو 

�حلفاظ على م�صالح �لأ�صر �ملنتجة وحمايتها من �لإغر�ق �ل�صلعي و�لب�صائع �مل�صتوردة. وميكن بهذ� �خل�صو�ص ح�صول �لأ�صر 

�ل�صناعات  لبع�ص  �ل�صغرية  �لأجز�ء  بع�ص  لإنتاج  �لكربى  �ل�صركات  مع  �لباطن  من  عقود  على  �مل�صتهدف  �لتكتل  �أو  �ملنتجة 

�لتي ل حتتاج �إىل ميكنة متقدمة. تو�صي �لدر��صة بتخ�صي�ص موقع / مو�قع على �ل�صبكة �لعنكبوتية )�لإنرتنت( لالإعالن عن 

�ملنتجات و�خلدمات �لتي تقدمها �لأ�صر �ملنتجة. كما ميكن للموقع �أن يكون نافذة لت�صويق منتجات �لأ�صر �ملنتجة ول �صيما �أن 

�لإنرتنت منت�صرة وت�صتخدم على نطاق و��صع يف �ململكة. ومن �لفو�ئد �ملتوقعة لل�صوق �للكرتونية ت�صهيل عمل �ملر�أة بحيث تتمكن 

من ت�صريف منتجاتها دون �أن ت�صطر �إىل �خلروج من منزلها وحتتك بالرجال. تو�صي �لدر��صة باإيجاد و�بتكار منافذ جديدة 

لت�صويق منتجات �لأ�صر ك�صالت �ملطار�ت، و�لبهو �لأر�صي للفنادق �لكبرية، و�ملجمعات �لتجارية. من �لأهمية مبكان �لإفادة من 

جتربة بنك جر�مني يف �لقرو�ص �ل�صغرية و�لتجارب �مل�صابهة وتعميمها يف �ملناطق �لريفية؛ للو�صول �إىل �ل�صيد�ت ممن يتوفرن 

على مهار�ت، بحيث ميكنهن �لبدء برب�مج �أ�صر منتجة. لي�ص من �ل�صروري �أن تكون �لقرو�ص �ملقدمة للم�صتفيد�ت كبرية، بل 

ميكن �أن تكون قرو�صًا �صغرية ي�صهل �صد�دها، �صريطة �أن تكون كافية للمقرت�صات للبدء مب�صروعاتهن �لإنتاجية مع �لأخذ يف 

�حل�صبان �أن هذ� �ملقرتح ملح جدً�؛ فن�صبة �لبطالة �لن�صائية مرتفعة.
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 تو�صي �لدر��صة بالبحث عن مناذج لرب�مج منتجة، و�أن يتم عمل دور�ت تدريبية و�قرت�ح جملة من �مل�صروعات �ملتنوعة 

لتمكني �لأ�صر من �ختيار ما ينا�صبها ح�صب ما تتوفر عليه كل �أ�صرة من مهار�ت. من �لأهمية مبكان دعم �مل�صاريع 

�لقائمة وتقييمها ومعرفة �مل�صكالت �لتي تو�جه �لأ�صر �ملنتجة ل�صمان ��صتمر�رها يف �لعمل؛ وبخا�صة �مل�صاريع �ملنفذة 

�أو�صاعها من قبل وز�ر�ت  من قبل �صيد�ت. من �ملفيد ح�صر �لأ�صر �ملحتاجة، وتوفري قاعدة بيانات عنها ومتابعة 

�لأ�صر  وتدريب  ور�ص عمل  تنظيم  يلزم  �لأحياء.  ومر�كز  �لجتماعية  �لتنمية  ومر�كز  �لجتماعية  و�لتنمية  �ل�صوؤون 

�مل�صتفيدة حول ما ي�صتجد يف �لن�صاط و�ملو�د �خلام �جلديدة و�أ�صاليب �لت�صويق. وتقرتح �لدر��صة �إن�صاء هيئة عامة 

يوكل �إليها �لتخطيط و�لتدريب و�لتنفيذ و�لإ�صر�ف و�لت�صويق و�ملتابعة لرب�مج �لأ�صر �ملنتجة بدًل من تعدد �جلهات.

وفيما يخ�ص �لإعالم: �لدر��صة تو�صي بقيام و�صائل �لإعالم بالتعريف برب�مج �لأ�صر �ملنتجة وفل�صفتها كخيار تنموي، 

وذلك للتخفيف من حدة �لفقر �لذي تعاين بع�ص �ل�صر�ئح �لجتماعية، وخللق فر�ص عمل لبع�ص �لفئات �لتي تعاين 

قلة �لفر�ص �لوظيفية كالن�صاء و�ملتقاعدين و�مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت من �ل�صمان �لجتماعي. من �ل�صروري قيام 

و�صائل �لإعالم وخ�صو�صًا �حلكومية بالرتويج لرب�مج �لأ�صر �ملنتجة و�صرح فكرتها حتى يتم قبولها و�لنخر�ط بها 

من قبل �لأ�صر ذ�ت �لدخول �ملنخف�صة.

كما قدمت �لدر��صة بع�ص �لرب�مج �لعملية �ملقرتحة و�لتي متثلت فيما يلي: ميكن �إد�رة »�ملقا�صف �ملدر�صية« وجتهيزها 

باملاأكولت �ل�صحية و�ملفيدة من قبل �أ�صر منتجة حملية )ولي�ص عمالة و�فدة( مع مر�عاة �لنظافة و�ل�صروط �ل�صحية. 

وقد ناق�ص منتدى �لأ�صر �ملنتجة �ملنعقد يف جدة )2009( هذه �لفكرة وحظيت بتاأييد �حلا�صر�ت. وقد يتم �إ�صر�ك 

�أكرث من �أ�صرة يف مق�صف �ملدر�صة �لو�حد ما ي�صمن مورد رزق لعدة �أ�صر يف �حلي �لو�حد. و�صينجح �مل�صروع فيما لو 

مت �لتن�صيق مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف هذ� �ل�صاأن. معظم �ملد�ر�ص على �صبيل �ملثال توفر �حتياجات مقا�صفها من 

موزعي �صلع من �أ�صحاب �ل�صيار�ت �ملتجولني ومعظمهم عمالة و�فدة يتم �لت�صرت على ن�صاطاتهم حتت م�صمى مندوبي 

مبيعات. ومن �ملقرتحات �لأخرى »تف�صيل �لأزياء �ملدر�صية و�لع�صكرية« )�ملريول و�لزي �ملوحد للمد�ر�ص و�ملعاهد 

�لفنية و�لبدل �لع�صكرية( بحيث تتفق �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�صة مع �أ�صر منتجة لتجهيز �لعدد �ملطلوب قبل بدء 

�لعام �لدر��صي ومن ثم تقوم �ملد�ر�ص ب�صر�ء �لكمية �ملطلوبة من �لأ�صر �ملنتجة لبيعه على �لطالب و �لطالبات.
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 ومن �ملقرتحات �لتي ميكن تنفيذها قيام �لأ�صر �ملنتجة �لتي متار�ص �لطهي و�إعد�د �لأطعمة بالتن�صيق مع �صالت �لأفر�ح 

و�لزو�ج لإعد�د بع�ص �لأطعمة و�حللويات �لتي عادة ما تقدم للمدعوين بدًل من �ملطاعم �لتي تقوم عليها عمالة و�فدة. 

بع�ص �ملنتجات و�ملهن �ملحلية �لتقليدية قابلة لالندثار لالأ�صف، رغم �أنها ت�صكل جزءً� من �لهوية �لوطنية، وكل ذلك ب�صبب 

�ن�صر�ف �ل�صباب و�لفتيات عن ممار�صتها ولعتقادهم �أنها غري جمزية ماليًا، ومن ثم يلزم ��صتقطاب كبار وكبري�ت 

�ل�صجاد،  �ل�صدو، ون�صج  �أعمال  �أمثلة ذلك  �ل�صبان و�لفتيات عليها. ومن  للقيام بتدريب  �ل�صن ممن يجيدون تلك �ملهن 

�حللويات  و�صناعة  و�صحقها،  �لبهار�ت  وخلط  �ملجوهر�ت،  وت�صميم  �خلناجر،  و�صناعة  و�جللدية،  �خل�صبية  و�لأعمال 

�ملعمول، و�ملخلالت، و�ملربيات، وجتفيف بع�ص  �ملك�صر�ت، و�صناعة  وتعبئة وتغليف  �لتمور وتخزينها،  �لتقليدية، وتعبئة 

�لأطعمة وحفظها. وجميع هذه �لرب�مج تنبع من �لبيئة �ل�صعودية وتعد من �مل�صروعات �ملتميزة و�ملدرة للربح.

حتدثت در��صة )�ملغلوث،2010( عن بر�مج �لأ�صر �ملنتجة يف موؤ�ص�صة �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز لو�لديه لالإ�صكان 

�لتنموي، و�أ�صارت ب�صفة خا�صة لربنامج �لأ�صر �ملنتجة بقرية )�لنباه(، حيث يعتمد �لربنامج على �لأن�صطة �لإنتاجية 

و�ل�صناعات �لغذ�ئية و�ل�صناعات �لبيئية و�مل�صغولت �لن�صائية و�لعمال �حلرفية �لتقيليدية �لنابعة من �لبيئة �ل�صعودية 

)�للحف،  �لرت�ث  من  �مل�صتوحاة  و�لأعمال  �لرت�ثية  �لن�صائية  و�لأثو�ب  �لتطريز  و�لرتيكو  �حلياكة  ذلك:  �أمثلة  ومن 

�لربنامج  من  للم�صتفيدين  �ملوؤ�ص�صة  وتقدم  ومنتجاتها.  و�ملو��صي  �لدو�جن  تربية  �ىل  بالإ�صافة  �ملخد�ت(.  �ل�صر��صف، 

خدمات عينية )معد�ت، �آلت، �أدو�ت، �خلامات �لالزمة للت�صغيل(، وخدمات نقدية ت�صمل �لقرو�ص، وخدمات ت�صويقية 

تتمثل يف �مل�صاعدة يف ت�صريف �لنتاج، وخدمات �لتدريب، وخدمات �ملتابعة �لفنية و�لتوجيه. ويد�ر �لربنامج من خالل 

�إد�رة مركزية يف مقر �ملوؤ�ص�صة تتمثل يف مدير �إد�رة �لرب�مج �لتنموية، و�إد�رة حملية يف مقر �ملجمع �ل�صكني وتتاألف من: 

مديرة للربنامج )�لأخ�صائية �لجتماعية �لعاملة يف �إد�رة �ملجمع(، ومدربات على �حلرف و�مل�صغولت و�ملنتجات. ومير 

تنفيذ �لربنامج مبرحلتني �لأوىل: هي �ملرحلة �لتح�صريية؛ �لتي ت�صتمل على �لتعريف بالربنامج، ح�صر �لن�صاء �لقادر�ت 

على �لعمل، �لتعرف على �ملهن �لتي ترغب �ملر�ة �لتدرب عليها، ربط �لربنامج باحتياجات �صوق �لعمل ومتطلباته، توفري 

�ملدربات، ح�صر �ملو�رد �لبيئية �ملحلية. تليها �ملرحلة �لتنفيذية؛ و�لتي يتم فيها توفري �ملكان وجتهيزه، توفري �خلامات 

و�لأدو�ت �لالزمة، و�لإعالن عن بدء �لربنامج يف �ملد�ر�ص و�مل�صاجد، وتعبئة طلب �للتحاق بالربنامج، و�إجر�ء �لفح�ص 

تنفيذ  ومتابعة  �ل�صرت�ك،  على  �ل�صيد�ت  لت�صجيع  �ملجمع  �صاكني  من  ن�صائية  وتكوين جلنة  �لتدريب،  �لبدء يف  �لطبي، 

�لربنامج، و�ختيار بع�ص �لن�صاء للقيام بعمليات �لتدريب لحقًا.
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ويف نف�ص �لإطار تناولت در��صة )�آل �صعود،1431( �لأ�صاليب و�لطرق �لتي تعتمد عليها موؤ�ص�صة �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز 

لو�لديه لالإ�صكان �لتنموي يف تقييم بر�مج �لأ�صر �ملنتجة يف جممعاتها �ل�صكنية، حيث �أو�صحت �أن �ملوؤ�ص�صة تعتمد على �لأدو�ت 

�أنف�صهم للربنامج، وقيا�ص مدى �حل�صد يف �لربنامج  �لتالية يف تقييم �لربنامج: �لعتماد على تقييم �صكان �ملجتمع �ملحلي 

)معدل م�صاركة �ل�صيد�ت و�لفتيات (، و�آليات �مل�صاركة �ملجتمعية يف �لربنامج، و�لنخر�ط يف �لربنامج ومالحظة فعالياته 

�ملطلوبة  �ل�صركاء  �إ�صهامات  ومدى  بالربنامج،  �ملعنية  �لإد�رية  �مل�صتويات  �أدو�ر  وتقييم  �لربنامج،  على  �مل�صرفني  بو��صطة 

و�ملحتملة، وعدد �لجتماعات �لتي مت عقدها، وعدد �ملحا�صر يف هذه �لجتماعات، و�لتقارير عن �لإجناز�ت و�صري �لعمل، 

و��صتمارة تقييم لأد�ء �لعامالت يف �لربنامج ) �لفريق �لأول – �لفريق �لثاين(. علمًا باأن �لتقييم يتم ب�صفة دورية كل �صتة 

�صهور، ويوؤخذ مبدخل �لتكلفة / �لعائد يف هذ� �لتقييم.

وتطرقت در��صة )�لرومي،1431( �ىل برنامج �لأ�صر �ملنتجة يف جمعية �لأمري �صلمان لالإ�صكان �خلريي، وفكرة هذ� �لربنامج 

تقوم على �أ�صا�ص �أن �أفر�د �لأ�صرة ـ بغ�ص �لنظر عن جن�صهم وعمرهم ـ ميكن �أن ي�صهمو� يف زيادة دخل �لأ�صرة من خالل 

ممار�صة �أنو�ع من �ملهن يف �ملنازل مثل �لطبخ و�خلياطة و�صناعة �لرت�ثيات و�أدو�ت �لزينة... �إلخ. وتاريخيًا كان �لعمل مرتبطًا 

�لأ�صر �لفقرية معروفة تاريخيًا مبهن معينة مل تعد مربحة لرتفاع تكاليف  تو�رثه من جيل لآخر. وكثري من  بالأ�صرة ويتم 

�لإنتاج و�لت�صويق يف ظل �لإنتاج �ملحدود. ويدعم هذ� �لربنامج ما ي�صهده �لعامل من  تطور يف جمال �لإنتاج و�لت�صويق و�لذي 

ا �لن�صاء،  من نتائجه تز�يد ظاهرة ما ي�صمى بالعمل من خالل �ملنزل. و�أ�صبح هذ� �لنوع من �لعمل ي�صتهوي �لكثريين خ�صو�صً

حيث ميكنهن من متابعة �صوؤون �ملنزل وتربية �لأولد �أثناء فرتة �لعمل. وتتمثل �أهد�ف �لربنامج يف حتويل �لأ�صرة �لفقرية من 

�أ�صرة معتمدة �إىل �أ�صرة منتجة ومعتمدة على نف�صها، وتوظيف قدر�ت �لأ�صر �لفقرية يف م�صروع �أ�صري منتج لزيادة دخلها 

على  �لربنامج  يعتمد  �لأهد�ف  تلك  ولتحقيق  �إيجابية.  بطريقة  �لفقر  ومو�جهة  معي�صتها  م�صتوى  حت�صني  على  وم�صاعدتها 

جمموعة من �لآليات، ومنها: �كت�صاف قدر�ت و�إمكانات �لأ�صر �ل�صاكنة، حتديد �ملهنة �ملنا�صبة لتلك �لأ�صرة، تدريب �أفر�د تلك 

�لأ�صرة على تلك �ملهنة، م�صاعدة تلك �لأ�صرة على �متالك �أدو�ت �لإنتاج، �لتن�صيق مع �إحدى جهات �لت�صويق ل�صر�ء وت�صويق 

ما تنتجه �لأ�صرة، �لتن�صيق مع �لرب�مج �لأخرى.
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وكذلك �أجرت )�ل�صند،1431( در��صة ميد�نية تقوميية لربنامج �لأ�صر �ملنتجة بجمعية �لأمري �صلمان لالإ�صكان �خلريي. 

�ملهنة   ي�صاعد على حتديد  كما  �ل�صاكنة،  �لأ�صرة  �إمكانات  يكت�صف قدر�ت  �لربنامج  �أن  �مليد�نية  �لدر��صة  نتائج  و�أظهرت 

�ملنا�صبة لالأ�صرة، بينما مل ي�صهم هذ� �لربنامج يف �لتن�صيق مع �إحدى جهات �لت�صويق ل�صر�ء وت�صويق ما تنتجه �لأ�صرة. 

�أما در��صة )�ملطوع، 1431( فقد تناولت جتربة �إد�رة �أوقاف �صالح �لر�جحي يف �إعد�د وتنفيذ بر�مج �لأ�صر �ملنتجة، و�أ�صارت 

بيئتهم  �ملحتاجة د�خل  �لأ�صر  للن�صاء من  ذ�تية  �إيجاد فر�ص عمل  �لأوقاف هو  �إد�رة  لدى  �لربنامج  �أهد�ف  �أهم  �أن  �إىل 

�لأ�صر �ملحتاجة  �أفر�د  �لأ�صر �ملحتاجة، و�لإ�صهام يف تعويد  �لكامنة يف  �ملحلية، و��صتثمار �لطاقات �لجتماعية و�لب�صرية 

تكون  �أن  و  �ملحتاجني،  دعم  �جلمعيات �خلريية يف  تبذلها  �لتي  �لكبرية  �جلهود  م�صاندة  وكذلك  و�لإنتاجية،  �لعمل  على 

�إد�رة �لأوقاف قدوة ح�صنة حتتذي يف هذ� �لربنامج من قبل �ملوؤ�ص�صات �خلريية و�خلا�صة. ويتم �لتعاون و�لتن�صيق يف هذ� 

�لربنامج لتوظيف �لعامالت من �لن�صاء �صمن �لأ�صر �ملحتاجة �مل�صجلة ر�صميًا يف �إحدى �جلمعيات �خلريية �لتابعة لوز�رة 

�ل�صوؤون �لجتماعية يف بريدة �أو �ملدن �لأخرى �لقريبة يف منطقة �لق�صيم لوجود مقر برنامج �لأ�صر �ملنتجة هناك، �لذي 

�أن�صـاأته �إد�رة �لأوقاف خ�صي�صًا ليكون مقرً� لعمل هوؤلء �لن�صوة مبا يحفظ لهن �لعمل بكل ��صتقاللية تامة تتو�فق مع تعاليم 

ديننا وتقاليد جمتمعنا. وقد و�صعت �إد�رة �لأوقاف مكافاآت منا�صبة للعامالت يف هذ� �لربنامج ترت�وح بني    2500و 4500 

ريال �صهريًا لكل عاملة �أو م�صرفة، وتتنوع �لأعمال �لتي تقوم بها هوؤلء �لعامالت فالبع�ص يعمل يف فرز �لتمور وجتهيزها 

يف  �لأوقاف  �إد�رة  توزعها  �لتي  �ل�صائمني  �إفطار  وجبات  يف  لتوزيعها  متهيدً�  و�لعلمية  �ل�صحية  �ل�صو�بط  وفق  وتغليفها 

�حلرمني �ل�صريفني وغريها، بينما يقوم �لبع�ص �لآخر ببع�ص �لأعمال �ملهنية �لي�صرية كالطبخ و�خلياطة وجتهيز �لعر�ئ�ص 

يف حفالت �لزو�ج ونحوها، وتعود عو�ئد �لإنتاج و�لبيع لهوؤلء �لن�صوة �أو �جلمعية �خلريية �لتي يتبعن لها، مع �لعلم �أن �إد�رة 

لذلك.  منازلهن من خالل حافالت خم�ص�صة  و�إىل  من  �لنقل  �إىل  بالإ�صافة  �لعمل،  م�صتلزمات  كل  لهن  توفر  �لأوقاف 

�أوقات �لعمل �صت �صاعات يوميًا يف خم�صة �أيام يف �لأ�صبوع؛ وذلك مر�عاة لالحتياجات �لأ�صرية للعامالت. ولقبول �ملر�أة يف 

�لربنامج ت�صرتط �إد�رة �لأوقاف �أن تكون �ملر�أة �صعودية �جلن�صية، و�أن يكون عمرها بني 18 و45 عامًا، و�أن يتمـ  قدر �لإمكان 

ـرت�صيح �مر�أة و�حدة فقط من كل �أ�صرة حمتاجة؛ رغبة يف �إتاحة �لفر�صة لأكرب قدر من �لأ�صر، و�أن تكون هناك مو�فقة 

كتابية على �لعمل من �لزوج �أو ويل �لأمر.
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تلك  غالبية  �أن  �أو�صح  حيث  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �ملنتجة  �لأ�صر  بر�مج  )ع�صريي،2010(  در��صة  ��صتعر�صت 

�لدر��صة طبيعة تلك �لرب�مج حيث  وتناولت  1425هـ،  �لعام  وبالتحديد منذ  �لأخرية  �ل�صنو�ت  �إل يف  �لرب�مج مل تظهر 

و�خلدمات  �لتنمية  مر�كز  بر�مج  مثل  حكومية  جهات  وتنفيذها  متويلها  على  ت�صرف  �أي  حكومية  بر�مج  �إىل:  ق�صمتها 

�أما  و�ل�صياحة.  لالآثار  �لعامة  �لهيئة  وبرنامج  �خلريي،  �ل�صندوق  وبر�مج  �لجتماعي،  �ل�صمان  وبرنامج  �لجتماعية، 

�لرب�مج غري �حلكومية فتتمثل يف بر�مج �لقطاع �خلا�ص )�مل�صوؤولية �لجتماعية( وبر�مج �جلمعيات �خلريية. 

كما �أ�صارت �لدر��صة �إىل معوقات بر�مج �لأ�صر �ملنتجة يف �ل�صعودية، وق�صمتها �إىل معوقات �قت�صادية، معوقات �جتماعية، 

ومعوقات تنظيمية. ففيما يخ�ص �ملعوقات �لقت�صادية فاإنها تتمثل يف م�صكالت �لتمويل و�لعانات، وم�صكالت �ملناف�صة 

�لإيجار�ت  �رتفاع  م�صكالت  �إىل  بالإ�صافة  �مل�صتوردة،  �ل�صلع  قبل  من  �ملنتجة  �لأ�صر  بر�مج  �صلع  تو�جهها  �لتي  �حلادة 

فقد  �لجتماعية  �ملعوقات  يخ�ص  فيما  �أما  و�لت�صويق.  �ل�صيانة  وم�صكالت  �مل�صاريع،  عليها  تقام  �لتي  للمو�قع  بالن�صبة 

خل�صتها �لدر��صة يف جهل �مل�صتهدفني بتلك �لرب�مج، و�مل�صاكل �لتي تو�جهها �ملر�أة يف �لنقل و�ملو��صالت، وعدم و�صوح 

با�صتقبال  للمر�أة  �ل�صماح  وعدم  فيها،  �لدخول  قر�ر  �تخاذ  و�لرتدد يف  بالرب�مج  �لوثوق  وعدم  �مل�صتهدفني  لدى  �لروؤية 

�لعمالء، هذ� بالإ�صافة �إىل �لقيم �لقبلية �ملتف�صية يف �ملجتمع و�لتي تنظر �إىل بع�ص �ملهن بدونية. وفيما يخ�ص �ملعوقات 

�لتنظيمية فقد �أو�صحت �لدر��صة �أنها تتمثل يف: عدم وجود جهة و�حدة منظمة لرب�مج �لأ�صر �ملنتجة يف �ململكة، و عدم 

توفري �لأماكن و�ملقار �ملنا�صبة للعر�ص، �أو �لتدريب، بالإ�صافة �إىل �صعوبة �لإجر�ء�ت، و�لنق�ص �حلاد يف عدد �ملدربني 

و�ملدربات، وعدم وجود ��صرت�تيجية وطنية لرب�مج �لأ�صر �ملنتجة.

ولتجاوز تلك �ملعوقات �قرتحت �لدر��صة �حللول �لتالية: ر�صم ��صرت�تيجية وطنية �صاملة لرب�مج �لأ�صر �ملنتجة  يف �ململكة 

�إ�صر�ف �لوز�رة على غر�ر  �أ�صرية فاعلة يف مناطقهم حتت  �لعربية �ل�صعودية، ت�صجيع رجال �لأعمال على تبني بر�مج 

�لتجربة �مل�صرية، و �إيجاد �إد�رة خا�صة بالأ�صر �ملنتجة بالوز�رة تكون لها مهمة �لإ�صر�ف، و�لتدريب، و�لإقر��ص، زيادة 

�لدعم �ملايل ومبالغ �لقرو�ص �ملالية للم�صتفيدين مبا يتنا�صب وطبيعة �مل�صاريع �ملنفذة وو�قع �مل�صتوى �ملعي�صي للمجتمع 

تاأهيل  منها،  �ل�صتفادة  وكيفية  �ملنتجة  �لأ�صر  بر�مج  بطبيعة   �ملختلفة  �لإعالم  و�صائل  عرب  �ملجتمع  توعية  �ل�صعودي، 

وتدريب �لعاملني يف جمال �لأ�صر �ملنتجة، دعم عملية ت�صويق �ملنتجات وتطويرها، تخ�صي�ص مكتب �أو هيئة ��صت�صارية 

تقدم خدمات ��صت�صارية للمتقدمني للم�صروع جمانًا �أو بر�صوم رمزية، توفري �ملو�د �خلام و�لأدو�ت و�لأجهزة للم�صتفيدين، 

دعم مر�كز �لتنمية بالكادر �لن�صائي، �لتاأكيد على تذليل �ملعوقات �لإد�رية و �للوج�صتية �ملرتبطة بالرت�خي�ص.
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ويف �ل�صياق نف�صه تناولت در��صة )�خل�صمي،2010( و�قع بر�مج �لأ�صر �ملنتجة يف �ل�صعودية و��صتعر�صت �مل�صكالت �لتي 

تو�جه تلك �لرب�مج و�ملتمثلة يف: تعقد �لإجر�ء�ت �لإد�رية، وقلة �لوعي �ل�صتثماري �لناجت عن قلة خربة �لن�صاء، وحدة 

�ملناف�صة غري �ملتكافئة يف �ل�صوق من قبل �ل�صركات و �ملوؤ�ص�صات �لكربى من جهة و�لعمالة�لو�فدة من جهة �أخرى، وقلة 

�إىل  �لدر��صة  �أ�صارت  كما  �لعمل،  نوعية  �أو  �ملهن  لبع�ص  �ل�صلبية  �ملجتمع  �أفر�د   نظرة  و  �لجتماعي  �خلجل  �أو  �ملهارة 

�ملعوقات �ملالية �لتي تتمثل يف قلة �لإمكانيات لإمتام �مل�صروع، ووجود م�صكالت يف �صد�د �لقر�ص، بالإ�صافة �إىل �صعوبة 

�إعد�د در��صة �جلدوى حيث �إن در��صة �جلدوى تتطلب من و��صعها معلومات و خرب�ت �قت�صادية و �جتماعية قد ل تتوفر 

لدى �ملر�أة متو�صطة �لتعليم �أو �لكبرية يف �ل�صن، وكذلك �صعف دور �لهيئة �لعامة لل�صياحة و�لآثار وتاأخرها يف �لهتمام  

بت�صويق منتجات �لأ�صر �ملنتجة.

�ملنتجة على  بالأ�صر  �إ�صرت�تيجية  خا�صة  تتمثل يف: و�صع  و�لتي  تلك �لعقبات  �لدر��صة بع�ص �حللول ملو�جهة  و�قرتحت 

م�صتوى �ململكة �لعربية �ل�صعودية،  ت�صرتك يف و�صع هذه �لأ�صرت�تيجية كل �جلهات ذ�ت �لعالقة وتعمل من خاللها على 

�لإ�صر�ف و�لتن�صيق بني �جلهات �لد�عمة و�ملمولة �حلكومية و�خلا�صة وكذلك تعمل على �إز�لة جميع �ملعوقات )متويلية 

رئي�صة  ر�صمية  مرجعية  جهة  و�إيجاد  �ملنتجة.  �لأ�صر  م�صروعات  تعرت�ص  �لتي  �إد�رية.....�لخ(  �جتماعية-  ـ  ت�صويقية  ـ 

لالأ�صر �ملنتجة. وتدعيم ثقافة �لعمل �حلر لدى �أفر�د �ملجتمع �ل�صعودي من �جلن�صني منذ مر�حل �لتعليم �ملبكرة.وتعديل 

و�لندو�ت، تكثيف  �ملوؤمتر�ت  �لإعالم،  �لدر��صية،  �ملهن ويكون ذلك عن طريق )�ملناهج  �ل�صلبية نحو بع�ص  �لجتاهات 

ودعم  متويل  يف  و�لرتكيز  وت�صجيعها(،  للمجتمع  �لناجحة  و�لتجارب  �لنماذج  �إبر�ز  �ملهني،  و�لإر�صاد  �لتوجيه  بر�مج 

م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة على م�صاركة �لقطاع �خلا�ص و�ل�صركات �لكربى و�لبنوك*ورجال �لأعمال * وحثهم على ذلك 

من باب �مل�صوؤولية �لجتماعية، و�لرتكيز يف �إن�صاء م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة يف جميع �لنطاق �جلغر�يف للمملكة �لعربية 

�ل�صعودية كاملدن �لقت�صادية �مل�صتحدثة مثل مدينة �مللك عبد �هلل �لقت�صادية ـ ويف حائل وتبوك و�ملدينة �ملنورة ور�أ�ص 

م�صروعات  لإن�صاء  كافة  �لت�صهيالت  تقدمي  و�لعمل على  فيها،  �لن�صائي  �لعن�صر  ��صتثمار  و�لرتكيز على  وجاز�ن،  �لزور 

�لأ�صر �ملنتجة و�لبعد عن �لإجر�ء�ت �لروتينية �ملعقدة يف �صبيل �حل�صول على �لت�صاريح و�لرت�خي�ص خا�صة يف �صبيل 

�صعي �ململكة للحكومة �لإلكرتونية، و�لهتمام و�لرتكيز على حا�صنات �لأعمال حيث ينظر للم�صروع �ل�صغري كاأنة مولود 

يف حاجة لالهتمام و�لرعاية، فيجب تبني هذه �مل�صروعات وخا�صة تلك �لتي ميتلك �أ�صحابها �أفكارً� �إبد�عية وخالقة.
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 و�أي�صًا دعوة �ملجتمع �ملدين و�ل�صلطات �ملحلية و�جلهات �لر�صمية لإقامة �حلا�صنات �لتكنولوجية مل�صاعدة �ملبدعني يف حتقيق 

طموحاتهم، ويجب �أن يتو�فر لدى �جلهات �لد�عمة و�ملمولة مل�صروعات �لأ�صر �ملنتجة ق�صم للخدمة �لجتماعية يتم من خاللها 

�ملمار�صة �ملهنية لدعم ثقافة �لعمل �حلر لدى �ملجتمع ب�صفة عامة وللمر�أة ب�صفة خا�صة وكذلك يعمل على �إر�صادها وتوجيهها 

لختيار �ملهنة �لتي تتنا�صب مع قدر�تها و�حتياجات �ل�صوق وم�صاعدتها على حل م�صكالتها �لنف�صية و�لجتماعية و�إز�لة �لعقبات 

و�أ�صباب  �ل�صعودي  �ملجتمع  �ملتعرثة يف  �مل�صروعات  و�لبحوث حول  �لدر��صات  بعمل  و�لقيام  م�صروعاتهم،  تعرت�ص جناح  �لتي 

تعرثها و�لتو�صل للحلول �ملنا�صبة لذلك، وتقدمي �حلماية لأ�صحاب م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة عن طريق �إ�صد�ر �حلكومة قر�ر�ت 

بتخ�صي�ص خدمات و�أن�صطة و�صلع تقوم باإنتاجها م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة فقط لت�صمن لها عدم �ملناف�صة من كيانات �أكرب 

وبالتايل تتو�فر لها �صبل �حلماية و�ل�صتقر�ر، و�إدخال �أ�صحاب م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة جميعًا حتت مظلة �لتاأمينات �لجتماعية 

من باب �لأمان �لوظيفي، مع �صرورة وجود �حتاد�ت مهنية ملد �أ�صحاب م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة بكل جديد كل يف جمال عمله 

وذلك ل�صمان ��صتمر�رية هذه �مل�صروعات، وت�صميم وتنفيذ بر�مج تدريبية خا�صة بدعم روح �ملبادرة لدى �لن�صاء وتزويدهن 

بالكفاء�ت و�ملهار�ت )�لتنظيمية و�لإد�رية و�مل�صرفية...�لخ( بهدف تطوير م�صروعاتهن وتنفيذ �أفكارهن �لإبد�عية، و�لعناية 

بعملية ت�صويق منتجات م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة و�ملتو�صطة من خالل �آليات وهيئات حكومية تقوم بتنظيم معار�ص ت�صجيع على 

تقدمي وت�صويق منتجات �لن�صاء مع �إعطائهن ميزة تف�صيلية وت�صهيالت �أخرى للم�صاركة يف معار�ص �إقليمية ودولية بحثًا عن 

فتح �أ�صو�ق جديدة، و�إيجاد �إطار تنظيمي و��صح يجمع بني م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة و�ملتو�صطة و�لكبرية لكي تتكامل مع بع�صها 

�لبع�ص وذلك من خالل م�صاندة فكرة �لتكامل و�لتعاون بينها ملو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية يف �صتى �ملجالت، بحيث تكون 

م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة مغذية ومكملة للم�صروعات �لكبرية؛ مما ي�صاعد يف رفع معدلت �لإنتاج وحت�صني جودته و�صمان جناح 

و��صتمر�رية م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة، وتبادل �خلرب�ت و�لتجارب بني �جلهات �لد�عمة كال�صتفادة من جتربة �صندوق �ملئوية 

وجمعية �مللك عبد �لعزيز يف جمال �لإر�صاد و�لتدريب و�لتطوع باعتبارها �جتهاد�ت فعالة وغري م�صبوقة يف �ملجتمع �ل�صعودي، 

وت�صجيع م�صروعات �لأ�صر �ملنتجة و�لعمل عن بعد يف �ململكة و�ل�صتفادة من �لتجارب �لعاملية يف هذ� �ملجال، �إذ ت�صري �لتقارير 

و�لدر��صات �حلديثة �إىل تدين م�صاركة �ملر�أة يف �صوق �لعمل وك�صاحبات �أعمال مقارنة مبدى م�صاركة �لرجل، وعر�ص �لتجارب 

�لناجحة على �مل�صتوى �لوطني و دعمها و تبنيها و ت�صجيع �لقطاع �خلا�ص على تبني تلك �ملنتجات، وتقدمي جو�ئز وطنية و 

م�صابقات لتحفيز �لأ�صر �ملنتجة على �لإبد�ع كجو�ئز �أف�صل منتج و�صل �إىل م�صتوى عاٍل من �جلودة و كذلك جو�ئز لأف�صل ر�ع 

و د�عم لالأ�صر �ملنتجة و جائزة لأف�صل �أ�صرة منتجة ��صتطاعت �أن حتقق �لنجاح.
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�أبرزت در��صة )فرحات،1431( جهود �ل�صندوق �خلريي �لجتماعي يف جمال بر�مج �لأ�صر �ملنتجة �لتي تهدف �إىل ��صتثمار 

�لطاقات �ملعطلة لدى �ملحتاجني و�ملعوزين و�أفر�د �لأ�صرة �ملحتاجة وتوظيفها بهدف م�صاعدتهم لي�صبحو� م�صاهمني يف 

�لتنمية �لجتماعية و�لقت�صادية للمجتمع من خالل �إنتاج �صلعة، �أو تقدمي خدمة، باإقامة م�صروعات ��صتثمارية �إنتاجية 

لتنفيذ  و�لأدو�ت؛  �لو�صائل  �ل�صندوق عدد من  وي�صتخدم  �ملعي�صية.  تنمية قدر�تهم وحت�صني ظروفهم  ت�صهم يف  �صغرية 

تلك �مل�صروعات �أهمها: �لتاأهيل و�لتوجيه للمحتاج ب�صكل ي�صاعده على ممار�صة �لن�صاط �لقت�صادي ب�صكل �صليم، تقدمي 

تقدمي  �لتجاري من خالل  �لن�صاط  لتنفيذ  �لالزم  �لتمويل  و�لت�صويقية، منح  و�لإد�رية  �لإنتاجية  للعمليات  �لفني  �لدعم 

قرو�ص  ح�صنة مي�صرة، دعم �مل�صتفيد يف معاجلة  �لعقبات  �لتي قد تعرت�صه، تفعيل دور �جلهات ذ�ت �لعالقة و�لعمل 

لالأ�صر حمدودة  ثابت  �صبه  وم�صدر دخل  وخلق فر�ص عمل  �حلر  �لعمل  ثقافة  ن�صر  �ملنتجة،  �لأ�صر  لت�صهيل عمل  معها 

�لدخل. وفيما يخ�ص عملية �لإقر��ص يعمل �لربنامج على تنفيذ عملية �لإقر��ص �حل�صن للفئات �مل�صتهدفة لن�صاطه، ويتم 

حاليًا تنفيذ برنامج �لإقر��ص مل�صاريع �لأفر�د و�لأ�صر �ملنتجة عن طريق �لتعاون مع �جلهات �خلريية كاجلمعيات وجلان 

ومر�كز �لتنمية �لجتماعية وم�صاريع �لإ�صكان �خلريي وغريها من �جلهات ذ�ت �لعالقة بالفئات �مل�صتهدفة. ومتثل تلك 

�جلهات حلقة �لو�صل �لرئي�صة يف جناح �مل�صاريع فهي �جلهاز �لفني لل�صندوق �لذي يتوىل �ملهام �حليوية �لتالية: �ختيار 

�مل�صتفيدين من �لأ�صر �ملنتجة و�لأفر�د، �لدر��صة �لفنية لالأفكار و�مل�صاريع �ملقرتحة، تر�صيح �ملنا�صب منهم لل�صندوق، 

فيقوم  �ل�صندوق  �أما  �مل�صاريع.  �أن�صطة  و�أد�ء  �ل�صد�د  متابعة  للم�صروعات،  �لفنية  �مل�صاعد�ت  وتقدمي  �لقرو�ص  �صرف 

بدر��صة �لطلبات �ملقدمة من �جلهات �مل�صاندة من جميع �لنو�حي �لفنية، و�إ�صد�ر �ملو�فقة بعد �لتاأكد من جدو�ها، �صرف 

�لتمويل بال�صيغة �ملتفق عليها، متابعة �أد�ء �جلهات �ملتعاونة مبوجب مناذج معتمدة، �مل�صاهمة يف تقدمي �مل�صاعد�ت �لفنية 

و�لتنظيمية للجهات �ملتعاونة. وعمومًا بلغ عدد �مل�صروعات �ل�صغرية وم�صاريع �لأ�صر �ملنتجة �لتي مولها �ل�صندوق �خلريي 

�لجتماعي يف �لفرتة �ملا�صية عدد )982( م�صروًعا  مببلغ �إجمايل )10.974.680( رياًل عن طريق �جلهات �خلريية 

�ملتعاونة و�لتي بلغ عددها )45( جهة خريية يف كل من منطقة �لريا�ص و�ملنطقة �ل�صرقية ومنطقة جاز�ن ومنطقة ع�صري 

ومنطقة مكة �ملكرمة وحائل �إ�صافة �إىل منطقة �لق�صيم.
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وتناولت در��صة )�لعقال 2010 م( م�صروع مرفاأ �ل�صر�كة �لجتماعية مل�صاعدة �صيادي �لأ�صماك مبركز  �لقحمة مبنطقة ع�صري، 

باأول م�صروع على م�صتوى �ململكة نحو �لأ�صر �ملنتجة، ومت  وكان ملكتب  �ل�صمان �لجتماعي مبحافظة حمايل ع�صري �صرف �لبدء 

حتديد �مل�صتهدفني، وهم من ميار�صون �صيد �لأ�صماك مبركز �لقحمة. عرب �إ�صرت�تيجية ت�صعى �إىل  حتويل �مل�صتفيدين من خدمات 

�مل�صاعد�ت  تقدمي  على  يقت�صر  دوره  �أن  �لجتماعي  �ل�صمان  عن  �ل�صائدة  �لفكرة  وتغري  منتجة  فئات  �إىل  �لجتماعي  �ل�صمان 

و�ملعا�صات �ملبا�صرة للمحتاجني، حيث تعمل جميع هذه �لرب�مج على توفري بيئة م�صتقرة لالأ�صر �ل�صمانية.

�أنحاء �ململكة على �لبحث عن �ملهن ذ�ت �جلدوى  ومع �نطالقة �صيا�صات �ل�صمان �لجتماعي �جلديدة، حثت جميع �ملكاتب يف 

�لقت�صادية �لتي ميار�صها �أفر�د يحتاجون �إىل �لدعم و�مل�صاعدة، وهم من م�صتفيدي �ل�صمان �لجتماعي . وجاءت �لفكرة على 

خلفية �أن بع�ص �أهل �لقحمة يعتمدون على حرفة �ل�صيد، ولكن ل�صيق ذ�ت �ليد تقادمت مر�كبهم، ومل يكن لهم ر�صيف بحري 

لقو�ربهم، وكادت مهمتهم �لأ�صا�صية وم�صدر رزقهم �أن تندثر، فربزت فكرة �أن تقوم �لوز�رة بحل هذه �مل�صكلة، و�إن�صاء ر�صيف 

بحري، وتزويد �ملحتاجني من �ل�صيادين بقو�رب �صيد حديثة، وفعاًل مت حتويل �لفكرة �إىل و�قع. وقبل بدء �مل�صروع عملت �جلهة 

�لر�عية على جمع �ملعلومات؛ للتعرف على �مل�صكالت وح�صر �لحتياجات وفق �لأهد�ف �جلديدة . وبالفعل بد�أ �مل�صروع وبلغ عدد 

�مل�صتفيدين )65( �صياد، وترتب على تنفيذ �مل�صروع �مل�صاعد على زيادة عدد �لطلعات �لبحرية وز�دت كمية �ل�صيد كما حت�صن دخل 

�مل�صتفيدين، كما �أتاح �مل�صروع فر�ص عمل لأبناء �ل�صيادين .

�لدر��صات �لعربية:

يف �إطار �ل�صتفادة من �خلامات �ملحلية لتطوير بر�مج �لأ�صر �ملنتجة تناولت در��صة )ربيع، 2010( و�صفًا تف�صيليًا لربنامج قرية 

)�ل�صما�ص( لنتاج �لتني، و�لذي يعترب �أحد بر�مج م�صر لتنمية �لقرى MISR، وتتمتع �لقرية بالإنتاج �لغزير من حم�صول �لتني، 

حيث ي�صل حم�صول �أ�صجار �لتني لـ 3330 طن �صنوًيا، من خالل تخ�صي�ص 62% من �لأر��صي �لزر�عية يف قرية �صما�ص لزر�عة 

�لتني، كما �أن 211 منزًل من �إجمايل 299 من منازل قرية �صما�ص ميتلكون �أ�صجار تني هي م�صدر معي�صتهم،  لذلك مت �لرتكيز 

على �صرورة ��صتغالل ثمار �لتني يف عمل تنمية ذ�تية د�خل هذه �لقرية، حيث متثلت �لفكرة �لأ�صا�صية للم�صروع يف ت�صغيل وحد�ت 

�صناعية م�صغرة د�خل �ملنازل تقوم عليها �لأ�صرة، ويقوم �لن�صاء بت�صغيلها، حيث �أن مو�صم �لإنتاج ميتد لثالثة �أ�صهر من �أغ�صط�ص 

حتى �أكتوبر ت�صل خالله �لطاقة �لإنتاجية لالأ�صرة من مربى �لتني �إىل50 كيلوغر�م يوميا و4.5 طن �صنوًيا. 
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يف بد�ية �لعمل يف �مل�صروع مت �ختيار ثالث ن�صاء من قرية �صما�ص ليتلقو� تدريبات يف كلية �لزر�عة بجامعة �لإ�صكندرية 

يف ق�صم علوم وتكنولوجيا �لأغذية؛ من �أجل �إنتاج نوعية عالية �جلودة من مربى �لتني ذ�ت �لثمار �ل�صغرية و�لتي مت 

جلبها من �لقرية يف �صناديق زجاجية، وبالفعل مت تدريبهم بكفاءة وحرفية على �صناعة مربى �لتني بجودة عالية جًد�. 

على �أن تقوم هاتيك �لن�صوة بتعليم ونقل �خلربة �لتي �كت�صبنها �إىل باقي �لن�صاء يف �لقرية. وقد وقع �لختيار على �ملنازل 

�إن�صاء معامل �صغرية د�خل �لبيوت، وهذ�  �لأمر هو حماولة لتحقيق  �ل�صكنية لأهل �لقرية كمكان للت�صنيع من خالل 

�أكرب �إفادة ممكنة من �ملو�رد �ملتاحة؛ و�لتي تتمثل هنا يف ��صتغالل �مل�صاحات �لفارغة د�خل هذه �ملنازل، كما �أن �لعمل 

من د�خل �ملنزل يتنا�صب �أكرث مع طبيعة �ملر�أة �لريفية، وبذلك نتمكن من زرع ثقافة �لت�صنيع و�لتنمية د�خل �لن�صيج 

�لجتماعي ملجتمع �لقرية. وتتمثل م�صادر متويل �مل�صروع يف: 8900 جنيًها منهم 7400 قر�ص بدون فو�ئد و1500 جنيًها 

من قبل �مل�صتفيد، ويبلغ ر�أ�ص مال �مل�صروع 3400 جنيه )1900 معد�ت و1500 تكاليف �إعد�د مكان �لعمل(، وتكاليف 

و�لأرباح  جنيًها   25000 �ل�صنوية  �ملبيعات  قيمة  بلغت  بينما  جنيًها،   4000 �لعمل  مال  ر�أ�ص  و  جنيها،   5993 �لت�صغيل 

�ل�صافية �ملو�صمية 13177 جنيًها، و�إجمايل �أرباح �ل�صتثمار�ت 148%، و�أرباح: تكاليف �لت�صغيل 111 %، و�لأرباح من 

�ملبيعات 53 %. �أما بخ�صو�ص ��صرت�تيجية �لت�صويق فعلى �ملدى �لق�صري مت �لت�صويق من خالل تنظيم معار�ص يف �حلرم 

�جلامعي، وذلك جلعل �ل�صباب على وعي مبا يحدث باملجتمعات �ملحلية، ولإ�صعارهم بامل�صوؤولية جتاه �صرورة �لنخر�ط 

د�خل تلك �ملجتمعات و�لعمل على تنمية قدر�تهم و�إمكانياتهم �لذ�تية ولتوحيد �مل�صالح وتكاتف �جلهود حتى ت�صب يف 

�لنهاية يف �مل�صلحة �لعامة، �أما على �ملدى �لطويل فقد كانت هناك خطة لتاأ�صي�ص جمعية ت�صمل �ملز�رعني و�مل�صنعني؛ 

تكون جمعية غري حكومية م�صوؤولة عن حت�صني زر�عة حما�صيل �لتني يف �ملنطقة باأ�صرها ودعم �صناعة مربى �لتني و�أي�صا 

ت�صويق �ملنتج؛ وذلك للعمل على ت�صدير منتج مربى �لتني �إىل �خلارج؛ فثمار �لتني تزرع يف )�صما�ص( كمح�صول ع�صوي 

يعتمد على مياه �لأمطار دون ��صتخد�م لالأ�صمدة �لع�صوية �أو �أي مو�د كيماوية، وكذلك �صناعة مربى �لتني هي �صناعة 

�أي ��صافات كيماوية. وقد عمل مكتب برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي يف �لقاهرة على   �صديقة للبيئة ول يدخل فيها 

تقدمي منحة ملن �أر�د �لبدء يف م�صروع خا�ص ل�صناعة مربى �لتني، كما قام ق�صم علوم وتكنولوجيا �لتغذية بالأ�صكندرية 

بالإ�صر�ف �لعلمي و�لتقني على �مل�صروع، كما قام �ملخترب �ملركزي لالأغذية و�لأعالف يف �لقاهرة بعمل در��صة حتليلية 

 EGYCOM ملربى �لتني �لتي يتم ت�صنيعها بقرية �صما�ص وفًقا لأحدث �ملعايري �لوطنية �مل�صرتكة، كما �صاعدت �صركة

بالت�صويق ملنتجات مربى �لتني، وتدريب �ملنظمات غري �حلكومية �ملحلية لتكون م�صوؤولة عن ن�صر �مل�صروع يف )�صما�ص(.
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ويف نف�ص �ل�صياق حتدثت در��صة )�لأكوع، 2010( عن جتربة موؤ�ص�صة �ل�صالح �لجتماعية باليمن �لتي تبنت فكرة �لقرى �لذكية، 

وتقوم فكرة م�صروع �لقرى �لذكية على �أ�صا�ص ��صتهد�ف مناطق معينة نائية تتوفر فيها مقوماتطبيعية وب�صرية، بعد در��صة �ملنطقة 

من حيث توفر �ملنتجات و�ملو�رد �ملتاحة فيها وتقييم �لحتياج ومن ثم �إن�صاء �مل�صروع/�مل�صنع مبا يتنا�صب مع طبيعة و�خت�صا�ص 

كل منطقة، ويهدف �لربنامج �إىل بناء قدر�ت وتنمية �ملجتمعات �ملحلية �لفقرية، وتوفري فر�ص عمل للكو�در �ل�صابة، وت�صجيع 

�لطبيعية  للمو�رد  �لأمثل  و�ل�صتغالل  لتوظيفهم،  و�ل�صعي  �ل�صباب  مهار�ت  وتطوير  وتنمية  �ل�صغرية،  �لتنموية  �مل�صاريع  �إن�صاء 

�ملتاحة يف �ملنطقة �صو�ًء كانت مو�رد ... منتجات حرفية. �أو غريها، و�صمان ت�صويقها وتطويرها )حمليًا وخارجيًا(، وتعزيز مبد�أ 

�مل�صاركة بني منظمات �ملجتمع �ملدين و�صكان �ملجتمعات �ملحلية �لفقرية و�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية، وتفعيل بر�مج �لتوعية �لعقائدية 

و�ل�صحية و�لجتماعية و�لتعليمية.

وقد قامت �ملوؤ�ص�صة م�صنع لإنتاج وحتمي�ص وتغليف �لنب، يف قرية )ح�صر�ن(- بني مطر- �صنعاء، حيث تكرث زر�عة �لنب �ليمني، 

حيث يتكون �مل�صنع من مكاتب �إد�رية ومالية، �أجهزة تنقية، �آلة حتمي�ص مع ملحقاتها، �آلة طحن مع ملحقاتها، �آلة تغليف مع 

ملحقاتها، مكيفات هو�ء لتربيد �ملخزون، �صيار�ت لنقل �ملح�صول. يتم توفري �لنب من �أهايل �ملنطقة، حيث يوؤخذ �ملح�صول بعد 

قطفة �إىل �مل�صنع للتحمي�ص و�لطحن و�لتغليف، ويتم ت�صويقه )حمليًا وخارجيًا(، يحيث يعود �لريع على �مل�صتفيدين و�ملوؤ�ص�صة 

بن�صب متفاوتة. قامت �ملوؤ�ص�صة بعمل معمل كمبيوتر متكامل مع ملحقاته لأبناء �ملنطقة ل�صمان ��صتمر�رية تطوير �مل�صروع وفتح 

موقع �إلكرتوين للرتويج للمنتج حمليًا وخارجيًا كما يعد �ملعمل مبثابة مركز لتطوير مهار�ت �أبناء �ملنطقة و�إك�صابهم قدر�ت �أخرى 

. مت دعم هذ� �ملعمل من ح�صة �ملوؤ�ص�صة من �إرباح بيع �لنب، �إ�صافة �إىل مبالغ �أخرى مقدمة من �ملوؤ�ص�صة،  و�صيتم فتح معامل 

وم�صاريع �أخرى يف �لوقت �لقريب .
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��صتعر�صت در��صة )باقادر،2010( مفهوم بر�مج �لأ�صر �ملنتجة و�أهميتها يف مكافحة �لفقر، و�أوردت بع�ص �لأفكار لدعم 

بر�مج �لأ�صر �ملنتجة ومن ذلك ن�صر فكرة مفهوم �لأ�صرة �ملنتجة، و�إمكانية �لإنتاج من د�خل �ملنزل، بدًل من �لتوقف �أو 

�جلمود عند فكرة �حل�صول على وظيفة قد تخل باحتياجات �أو متطلبات �صرورية، و�لتمكن من �ملهار�ت �حلديثة، و�كت�صاب 

�لقدر�ت �لتي جتعل مفهوم �لأ�صرة �ملنتجة من �ملنزل مفهومًا عمليًا، ويحقق دخاًل جمزيًا، ويفتح �آفاقًا و��صعة لن�صاطات 

و�أعمال متنوعة عديدة، و�صرورة وجود �لدعم و�لتمويل �لالزم �لقائم على ح�صابية تكفل جناح �مل�صروع �ل�صغري، وتوؤ�ص�ص 

�أن ي�صكل �صر�كة حقيقية ت�صعى �إىل جناحه و�صمان  لوجود �لتدريب و�لتاأهيل �ملنا�صبني، وتقدمي �لتمويل �لذي من �صاأنه 

��صتمر�ريته، و�أهمية وجود حما�صن من �صاأنها تو�صيع رقعة �لروؤية، وفتح �آفاق و��صعة وجديدة مل�صاريع تكفل عدم تكد�ص 

�لعمل يف جمال و�حد حمدود، و�إمنا ت�صجيع دخول جمالت و�آفاق جديدة. و�أن يتم �لتاأ�صي�ص ل�صبكات من �صاأنها �لعمل على 

تكامل �جلهود، وربطها ببع�ص، حتى يتمكن �جلميع من توليد ما ي�صبه خط �لإنتاج؛ ولكن ب�صكل م�صتقل.

تناولت در��صة )ح�صني، 2009( ��صرت�تيجيات ��صتهد�ف �لفقر�ء يف م�صر، ومن �صمن �أهم �أدو�ت مكافحة �لفقر تطرق �إىل 

بر�مج �لأ�صر �ملنتجة، و�لتي ت�صرف عليها وز�رة �لت�صامن �لجتماعي، وتهدف �إىل �إعد�د �لأ�صر وتاأهيلها وتدريبها لإك�صابها 

مهار�ت حرفية ويدوية للعمل على زيادة دخلها. وتقدم �لقرو�ص �لعينية وت�صمل �لآلت و�ملعد�ت و�لتجهيز�ت و�خلدمات 

و�لت�صميمات �لالزمة؛ لت�صغيل �مل�صروع، و�لقرو�ص �لنقدية ب�صرط �أل تزيد على 25% من �لتكاليف �لكلية – خدمات فنية 

فئات  تدريب  ومهمتها  �ملنتجة:  �لأ�صر  �إعد�د  �لرب�مج عن طريق مر�كز  تلك  تنفيذ  ويتم  ت�صويقية.  – خدمات  وتوجيهية 

�ملجتمع على بع�ص �حلرف مثل �خلياطة و�لتف�صيل، �لرتيكو �لآيل و�ليدوي، �لكليم و�ل�صجاد، �لألوميتال، �أ�صغال �جللود، 

على  للح�صول  لإعد�دهم  وذلك  �لفنية.  �مل�صغولت  �لغذ�ئية،  �ل�صناعات  �حلد�دة،  �ملنزلية،  �لأجهزة  �صيانة  �لنجارة، 

م�صروع �أ�صر منتجة. ويتم تقدمي خدمات �لت�صويق و�ملعار�ص بهدف معاونة �لأ�صر �مل�صتفيدة يف ت�صويق منتجاتهم، وذلك من 

خالل �لتعريف مب�صروع �لأ�صر �ملنتجة وخدماته، ت�صويق منتجات �مل�صروع، عر�ص �ملنتجات من �مل�صغولت �لبيئية و�ليدوية 

لتبادل �خلرب�ت يف جمالت م�صروعات  �لعربية  �لدول  تفعيل م�صاركة  وت�صديرية جديدة،  ت�صويقية  فتح فر�ص  �ملتميزة، 

�لأ�صر �ملنتجة.
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تناولت در��صة )جو�دي،2010( جتربة �لحتاد �لتون�صي للت�صامن �لجتماعي يف جمال بر�مج �لأ�صر �ملنتجة، يهدف هذ� �لربنامج 

�إىل �حلد من مظاهر �لفقر و �لتهمي�ص مبناطق �لتدخل ولدى �لفئات �مل�صتهدفة �صو�ء يف �لو�صط �لريفي �أو �حل�صري من �لعائالت 

وتعتمد  �لعي�ص.  �ل�صغل وحت�صني ظروف  مو�طن  وخلق  �لرزق  مو�رد  وتدعيم  �إحد�ث  م�صاريع  �إجناز  وذلك عرب  �لدخل  �ملحدودة 

فل�صفة �لربنامج على تنمية روح �ملقاولة لدى �لباعثني و�لعتماد على قدر�تهم �لذ�تّية وتوظيف طاقاتهم للتخّل�ص من عقلّية �لتو�كل 

ا باعتبار  و�مل�صاهمة يف تن�صيط ديناميكّية �جتماعية و�قت�صادية متو��صلة يف جمتمعهم �ملحّلي. ويكت�صي هذ� �لربنامج بعًد� خا�صً

ما ي�صعى �إليه من تر�صيخ عقلية �لعتماد على �لذ�ت و�إعطاء �لأولوية �إىل �حللول �مل�صتدمية وذلك من خالل �لعمل على: معاجلة 

�أ�صباب �لعوز ومظاهر �لإق�صاء و�لتهمي�ص عرب �إجناز م�صاريع تدخل متكاملة. مزيد دفع �لت�صغيل من خالل بعث مو�رد �لرزق. 

�لأخذ بعني �لعتبار �إمكانيات وحاجيات كل منطقة ق�صد بعث حركية تنموية حملية .

ي�صتهدف هذ� �لربنامج كليًّا �لعائالت �ملحدودة �لدخل مع �إعطاء �أف�صلية لأفر�د �لعائلة �لأكرث ��صتعد�د� وقابلية للتاأهيل وحتظى 

هياكل  مع  و�لتن�صيق  �لتعاون  من  مزيد  �إىل  بالحتاد  حد�  مما  �لحتاد  تدخالت  �صمن  ومتز�يد  متميز  باهتمام  و�ل�صباب  �ملر�أة 

�لتكوين وخا�صة مر�كز تكوين �لفتاة �لريفية ومر�كز �لتكوين �لفالحي على �أمل �أن يتو�صل �لحتاد �إىل لعب دور مهم وفاعل يف 

�لندماج �ملهني و�لقت�صادي بعد �لتكوين، وذلك يف �إطار خطة تعتمد ربط �لتكوين باملقاولة و�لت�صغيل �لذ�تي من ناحية ولإجناز 

�مل�صاريع، �أعد �لحتاد منهجية عمل ترتكز على م�صاركة �مل�صتفيدين بد�ية من �لت�صور ثم �لدر��صة �إىل غاية �لإجناز و�ملتابعة.

يعتمد �لحتاد يف �ختياره ملناطق �لتدخل على �ملوؤ�صر�ت �لجتماعية: ن�صبة �لفقر، ن�صبة �لبطالة، �لنزوح، �لأمية، ظروف �ملر�أة، 

حجم �لأ�صرة ون�صبة �لتمدر�ص. ويرتكز �لختيار كذلك على �لطاقات �ملتوفرة �أو �لتي ميكن تثمينها وعلى مدى �ن�صهار �ملنطقة يف 

حميطها �لجتماعي و�لقت�صادي.

ن�صبة  �لتدخل.  جمالت  يف  �ملتوفرة  و�لكفاء�ت  �لتقاليد  للمنطقة.  �لطبيعي  �ملخزون  �لتالية:  �لأ�ص�ص  على  �مل�صاريع  �ختيار  ويتم 

�ن�صهار �لن�صاط يف �ملحيط �ملحلي �أو �جلهوي . يتم تكوين �مل�صتفيدين �لذين مت �ختيارهم عن طريق �إعد�د دور�ت تكوينية يف 

جمالت ت�صرف �مل�صاريع، وتنجز هذه �لدور�ت بالتعاون مع �لإخ�صائيني �ملتو�جدين على �مل�صتويني �ملحلي و�جلهوي .

ترتكز م�صاريع �لحتاد على نظام ي�صمح مب�صاهمة جميع �ملتدخلني يف �إجناز �مل�صاريع ويتكون من جلنة �لإ�صر�ف، �للجنة �لفنية 

وجلنة �مل�صتفيدين.
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ول�صمان ��صتمر�رية �لربنامج ودميومته و�ملحافظة عليه فقد مت و�صع �لآليات �لتالية : ت�صريك �لأهايل وتنظيم �مل�صتفيدين يف جلان 

م�صتفيدين، جمامع تنمية، تعا�صديات خدمات، جمعيات حملية للت�صامن �لجتماعي. �إن�صاء �صناديق دعم �مل�صاريع ت�صمن مو��صلة 

�لتمويل �صو�ء للدعم �أو �لتو�صيع �أو �لتنويع، وتعطي ��صتقاللية مالية للمنطقة و�مل�صروع، وتغر�ص روح �لتعاون و�لت�صامن �لقاعدي . 

�ملر�فقة و�لإحاطة �لل�صيقة �ملتو��صلة، وذلك عن طريق خدمات مر�كز دعم �حلياة �جلماعية )�أقطاب �لإ�صعاع(، وخدمات مر�كز 

جتميع وت�صويق �ملنتوجات �لفالحية. ح�صن ��صتغالل �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئية.

المحور الثاني: برامج التدريب والتوظيف
�لفقر و�لبطالة �صنو�ن متالزمان يعزز �أحدهما �لآخر، ومن و�قع �مل�صوح و�لدر��صات �لتي ُعملت، يت�صح �أن ن�صبة �لبطالة ترتفع بني 

�لفقر�ء )�صيام،2005(. و�لبطالة تعترب من �أخطر �مل�صاكل و�أهمها �لتي ت�صبب وتهدد ��صتقر�ر �ملجتمع وتزعزع �أمنه لكننا جند 

�أن �أ�صباب �لبطالة تختلف من جمتمع �إىل جمتمع �آخر و�أي�صًا تختلف من منطقة �إىل �أخرى ومن بيئة �إىل �أخرى فهناك �أ�صباب 

�قت�صادية و�أخرى �جتماعية و�أخرى �صيا�صية ولكل من هذه �لأ�صباب �ل�صلبيات �ملوؤثرة و�لناجتة عنها و�ملتفاقمة يف �ملجتمع. ولعل 

�صعف �لقدر�ت و�لإمكانات و�ملهار�ت يجعل من �ل�صعب على �لإن�صان �حل�صول على فر�ص للعمل وبالتايل يعترب �لتدريب و�لتاأهيل 

و�لتعليم حموًر� و�أد�ة هامة من �أدو�ت مكافحة �لبطالة وبالتايل مكافحة �لفقر �لذي يالزم �لبطالة. فالتعليم و�لتدريب كو�صيلة 

متكينية ينطوي على جملة من عمليات �لتحدي و �ملقاومة �ملت�صابكة و �مل�صتمرة �لتي ت�صتهدف �إحد�ث تغيري يف م�صامني �لقوة و 

�أ�صا�صيًّا يف مفهوم  �جتاهاتها وعالقاتها عرب �لقدرة على �لفعل و �لتحكم وجمابهة �لظروف غري �ملرغوبة، وي�صكل �لتعليم ركًنا 

�لتمكني �ل�صمويل وعاماًل �أ�صا�صيًّا يف قدرة �ملجتمع و ل�صيما �ل�صباب على مو�جهة �لأزمات و جتاوزها فردًيا و جمعيا، كما ي�صكل 

�لتعليم و�لتدريب �أد�ة متكينية لل�صباب يف مو�جهة ظاهرة �لفقر مبعناه �ل�صمويل فقر �لدخل وفقر �لقدر�ت )�أبوحطب،2007(.

وفيما يلي يتم ��صتعر��ص بع�ص �لرب�مج �لعملية و�لأفكار و�ملقرتحات و�لتو�صيات �لتي ت�صمنتها �لدر��صات و�لأبحاث �لتي تناولت 

مو�صوع �لتدريب و�لتوظيف كاأد�ة هامة من �أدو�ت مكافحة �لفقر.
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الدراسات السعودية:
�لأر�مل  �صريحة  وتاأهيل  تدريب  يف  �ملنورة  باملدينة  �جلمال  �لعزيز  عبد  موؤ�ص�صة  جتربة   )1431 )�لبطيني،  در��صة  ��صتعر�صت 

5  مباين كافترييات مبطبخ متكامل حمافظ على  �إن�صاء وت�صييد وت�صغيل  و�ملطلقات طالبات �لعمل، وتتلخ�ص فكرة �لربنامج يف 

�ل�صروط �لعامة لل�صالمة على نفقة �ملوؤ�ص�صة �خلا�صة؛ لتاأهيل وتدريب وتوظيف �لكو�در �لن�صائية من �صريحة �لأر�مل و�ملطلقات 

وطالبات �لعمل على عدة حرف مهنية مل�صروع ��صرت�تيجية �لتوطني و�لتوظيف و�لتدريب. ويهدف �لربنامج �إىل ن�صر ثقافة �لعمل 

لي�صاعدهم على خدمة  �ملتدنية؛  �لتعليمية  و�مل�صتويات  �لفقرية  لالأ�صرة  و�لعمل  �مل�صاهمة  �إتاحة فر�صة   - �لعمل  �صوق  ملا يحتاجه 

�أنف�صهم ويخفف من ن�صبة �لبطالة �لن�صائية - مر�عاة �لجتاه �لإيجابي لرعاية �لأ�صرة �لفقرية من ذوي �أهايل �لأر�مل و�ملطلقات؛ 

لرفع م�صتوى معي�صتها - تنمية مهار�ت طالبات �لعمل ملا يحتاجه �صوق �لعمل حيث �أثبتت �لفتاة �ل�صعودية جد�رتها وك�صر حاجز 

�خلوف و�خلجل - يحفظ لهن حق �ل�صتقر�ر �لوظيفي بالعقود �ملربمة ويحفظ لهن حقوقهن �لتعاقدية - حتقيق عائد  مايل منا�صب 

لالأر�مل و�ملطلقات.

ويفتح �لربنامج جمال �لتوظيف لـ700 وظيفة ن�صائية و100 وظيفة لل�صباب لالإد�رة و�مل�صاندة، تكون مدة �لدورة 4 �صاعات ب�صكل 

يومي ملدة 22 يوما مبعدل 88 �صاعة �صاعتان نظري و�صاعتان عملي للمناهج �ملعدة للدورة من قبل مدربات �ملوؤ�ص�صة. ويكون عدد 

�ملدربات للدورة �لأوىل 50 متدربة مبعدل 25 متدربة �صباحي و25 متدربة م�صائي ملا يحتاجه �صوق �لعمل لت�صكيل فرق �صيانة ن�صائي 

�أثناء �لدو�م �لر�صمي جلامعات وكليات ومد�ر�ص �لبنات وللجامعات و�لكليات. ويتكون �لربنامج من برنامج فنون �لطهي �ملدر�صي - 

برنامج �صيانة �لجهزة �للكرتونية - برنامج �صيانة �لكهرباء �ملدر�صية �لولية - برنامج �صيانة �ل�صباكة �ملدر�صية �لأولية.

برنامج  يقوم  حيث  �لتدرييبية  �لرب�مج  تقدمي  يف  �خلريي  لالإ�صكان  �صلمان  �لأمري  جمعية  جتربة  �إىل   )1431 )�ل�صند،  �أ�صارت 

�لتدريب و�لتوظيف على �أ�صا�ص �أن �مل�صكلة تتمثل يف �لبطالة )عدم وجود دخل( �أو عدم �لت�صغيل �لأمثل )عدم كفاية �لدخل( خا�صة 

مع �لفقر�ء �لقادرين على �لعمل، وبالتايل فاحلل يكمن يف �لأخذ باحل�صبان جو�نب �لق�صور يف جتارب �لتدريب و�لتوظيف �ل�صابقة 

و�ملتاأمل يف تلك �لتجارب يلحظ �أنها مل حتقق �لنجاح �ملاأمول يف حل �مل�صكلة لأ�صباب عدة منها:  �أن فئة �لفقر�ء ل ت�صتفيد من تلك 

�لفر�ص لتدنـي م�صتوى وعيها و�صعف قدرتها على �لإت�صال. �لفئة  �مل�صتفيدة هي �لطبقة �لو�صطى لوعيها وقدرتها على �لت�صال. 

�أنهم حالة و�حدة ل حالت  �أ�صا�ص  �مل�صتفيدين على  �لتعامل مع  و�ملتابعة.  �لتاأهيل  لغياب  بها عالية  �مللتحقني  �لت�صرب بني  ن�صبة 

خمتلفة يتطلب كل منها تعاماًل خا�صًا.
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�لربنامج.  �لتي حتول دون جناح  �لأ�صباب  تلك  ير�عي  و�لتوظيف يف �جلمعية حاًل  �لتدريب  برنامج  يعتمد  و�نطالقًا من ذلك 

وهذ� �حلل يتكون من �لعنا�صر �لآتية: �لت�صخي�ص و�ل�صتقطاب و�لتاأهيل و�لتدريب و�لت�صغيل و�ملتابعة. ويتم �لتعامل مع كل حالة 

�لتي  �لأخرى  �مل�صروع  بر�مج  مع  �لربنامج  يتكامل  وبحيث  �مل�صتفيد،  خ�صائ�ص  �صوء  يف  �لحتياجات  حتدد  بحيث  حدة،  على 

تعد م�صاندة للربنامج، فمن يعاين من م�صكالت �أ�صرية قد ليكومنهيئًا لال�صتفادة من برنامج �لتدريب و�لتوظيف وبحاجة �إىل 

�ل�صتفادة من برنامج �لإ�صالح �لأ�صري �أوًل.

��صتلمت در��صة )عبده،2010( على و�صف لرب�مج �لتدريب و�لتاأهيل يف �صندوق تنمية �ملو�رد �لب�صرية، وتهدف بر�مج �لتدريب 

�ل�صباب ودجمهم يف �حلياة �لعملية، وذلك من خالل طرح دور�ت تدريبية وتاأهيلية  �إىل تعزيز �خللفية �ملهنية لدى  و�لتاأهيل 

متعددة �لتخ�ص�صات و�ملجالت وم�صرتكة يف �إعد�د جيل عملي ومنتج، كما تهدف هذه �لرب�مج �إىل دعم �لقدر�ت �لبحثية لدى 

�ملجتمع من خالل بر�مج متخ�ص�صة يف �لبحوث من حيث �إن�صاء مر�كز خا�صة بالبحوث و�لدر��صات �لجتماعية و�لقت�صادية، 

ومن �لهد�ف ما يلي: تخريج �صباب مهنيني وحرفيني، تدريب �خلريجني على بيئة �لعمل، �لتدريب و�لتاأهيل �لوظيفي للحا�صلني 

على ما دون �ل�صهاد�ت �جلامعية، �لتدريب على ر�أ�ص �لعمل �صمن تخ�ص�ص �ل�صركة / �ملن�صاأة وتاأمني �لوظائف للمتدربني، دعم 

ومتويل �لبحوث �لنظرية و�لتطبيقية �ملحلية، و دعم وت�صجيع �لباحثني �لأفر�د.

ت�صتهدف بر�مج �لتدريب كل من: �لطالب، �خلريجون، �لعاطلون عن �لعمل، ويتعاون مع �ل�صندوق �لباحثون �لأفر�د �أو مر�كز 

�لأبحاث، �ملوؤ�ص�صة �لعامة للتعليم �ملهني و�لتدريب �لفني، �جلامعات و�ملعاهد �حلكومية و�لأهلية، �ملر�كز �لتدريبية و�لتاأهيلية، 

مدينة �مللك عبد �لعزيز للعلوم و�لتقنية، مر�كز �لبحوث باجلامعات ، مر�كز �لبحوث و�لتطوير لدى �ل�صركات.

تناولت در��صة )�لرومي،2010( برنامج �لتدريب و�لتوظيف بجمعية جمعية �لمري �صلمان لال�صكان �خلريي، ويهدف �لربنامج 

�إىل �كت�صاف قدر�ت �لفقري و�إمكاناته، بناء قدر�ت �لفقري من خالل �لتاأهيل و�لتدريب، توظيف قدر�ت �لفقري من خالل م�صاعدته 

على �حل�صول على عمل يتو�فق مع تلك �لقدر�ت، رفع م�صتوى �لوعي لدى �لفقري بقيم �لعمل و�لعتماد على �لنف�ص وبالفر�ص 

�لتدريبية و�لوظيفية �ملتاحة، متكني �لفقر�ء من �حل�صول على �لفر�ص �لتدريبية و�لوظيفية �ملتاحة.
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ومتر عملية تنفيذ �لربنامج بعدة مر�حل تتمثل يف: در��صة كل حالة )�أ�صرة �أو فرد( در��صة منهجية للتعرف على �لقادرين على 

�لعمل وما ميلكون من قدر�ت، يلي ذلك �لتعاون و�لتن�صيق مع موؤ�ص�صات �لتدريب و�لتوظيف �ملختلفة على �أ�صا�ص �أن �لربنامج حلقة 

و�صل بني �مل�صتفيد وتلك �ملوؤ�ص�صات. ��صتثمار فر�ص �لتدريب )�ملنتهي بالعمل( و�لتوظيف �ملتاحة ل�صالح �ل�صاكنني يف �جلمعية 

)ي�صتثنى �لطالب �صيفًا(. ��صتخد�م تقنيات �لتغيري و�لعالج �لفردي و�جلماعي يف �ل�صتقطاب و�لتوجيه و�ملتابعة. متكني �لفقر�ء 

من �حل�صول على �لفر�ص �لتدريبية و�لوظيفية �ملتاحة. م�صاعدة �مل�صتفيد على مو�جهة �ل�صعوبات �أثناء �لتدريب �أو �لعمل. ربط 

برنامج �لتدريب و�لتوظيف برب�مج �جلمعية �لأخرى على �أ�صا�ص �أنها بر�مج م�صاندة.

كما ��صتعر�صت �لدر��صة برنامج �خلدمات �لتعليمية باجلمعية �لذي يهدف �إىل م�صاعدة �لد�ر�صني من �أبناء وبنات �لأ�صر �ل�صاكنة 

يف �مل�صروع على رفع  م�صتو�هم يف �لتح�صيل �لدر��صي. معاجلة �لت�صرب �لدر��صي لدى �أبناء وبنات �لأ�صر �ل�صاكنة يف �مل�صروع. 

ت�صجيع �ملتميزين در��صيًا من �أبناء وبنات �لأ�صر �ل�صاكنة. تفعيل دور �أولياء �لأمور يف متابعة در��صة وحت�صيل �أولدهم.

ولتنفيذ �لربنامج تقوم �جلمعية مبا يلي: تفعيل دور �أولياء �لأمور يف متابعة در��صة وحت�صيل �أولدهم. �لتن�صيق مع �إد�رة �لتعليم 

لتقدمي درو�ص تقوية لأولد �ل�صاكنني. �إحلاق �ملت�صربني �لقادرين على مو��صلة �لتعليم يف �ملد�ر�ص ومتابعتهم. ربط �ملت�صربني غري 

�لقادرين على مو��صلة �لتعليم و�لقادرين على �لعمل بربنامج �لتدريب و�لتوظيف.

للتدريب  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  بني  �لإ�صرت�تيجية  �ل�صر�كة  لربنامج  �لتابع  �لتدريبي  �لربنامج  �لعزيز،1431(  )عبد  در��صة  تطرقت 

�لتقني و�ملهني وجمموعة �صافول، تلك �ل�صر�كة �لتي نتج عنها تاأ�صي�ص وت�صغيل �ملعهد �ل�صعودي للبيع بالتجزئة ومتكني �ملعهد من 

عمل دور�ت تدريبية ح�صب �حلاجة يف جميع مناطق وحمافظات �ململكة.

ولتنفيذ �لربنامج �لتدريبي فاإن �ملوؤ�ص�صة �لعامة للتدريب تلتزم بتجهيز �ملعهد وتوفري قاعات تدريبية جمهزة بكامل �لتجهيز�ت 

�لد�خلية  �لت�صال  و�صبكات  �لآلية  و�حلا�صبات  و�ملقاعد  �لطاولت  وجتهيز  �ملتعددة  �لو�صائط  وخمترب�ت  و�ملعامل  �لتدريبية 

و�خلارجية و�لبنية �ملعلوماتية وجتهيز �لو�صول �ىل �صبكات �لإنرتنت يف هذه �ملعاهد و�ملقار . كما تقوم بطباعة �ملناهج �لتدريبية. 

وتوفري و�صائل �لنقل للمتدربني. ت�صاهم كذلك بتوفري 50% من �لإد�ريني يف �ملعهد. وت�صادق على �ل�صهاد�ت عند �كتمال �لربنامج 

�لتدريبي. 
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�أما فيما يخ�ص جمموعة �صافول فاإن عليها حتديد �لحتياجات من �لأجهزة و�ملعد�ت و�ملعامل �لفنية ليتم توفريها يف 

�ملقر�ت �ملر�صحة. وتعيني رئي�ص تنفيذي للمعهد. توظيف �لقوى �لعاملة من �إد�ريني ومدربني وموظفي �خلدمات �مل�صاندة 

�لغر�ص.  �لتدريبية وتنفيذها عن طريق �ملدربني �لذين يختارهم لهذ�  للعمل باملعهد. و�صع �خلطة و�ملناهج  و�إعارتهم 

تدريب �ملدربني و�لإد�ريني ورفع كفاءتهم. تقدمي مكافاأة �إ�صافية لتحفيز موظفي �ملوؤ�ص�صة. تطبيق نظام دقيق لتحفيز 

قطاع  يف  �لعاملة  �لأخرى  �ل�صركات  �أو  �صافول  جمموعة  لدى  �خلريجني  توظيف  �ملعهد.  يف  �لعاملني  وجميع  �ملتدربني 

�لتجزئة.

يهدف �لربنامج �إىل تلبية �حتياج قطاع �لتجزئة بالكفاء�ت �لوطنية �ملدربة. تبني تطوير �ل�صباب �ل�صعودي كجزء من 

�لتجزئة من خالل تقدمي تدريب �حرت�يف.  �لعاملني يف قطاع  �مل�صوؤولية �لجتماعية. تطوير مهار�ت وقدر�ت �ملوظفني 

ت�صجيع �ل�صباب للعمل يف جمال �لبيع بالتجزئة من خالل تقدمي م�صار وظيفي و�عد. دعم جهود �لدولة من خالل توطني 

�لوظائف يف جمال �لبيع بالتجزئة وتقليل ن�صبة �لبطالة.

وي�صتهدف �لربنامج �ل�صر�ئح �لتالية: �ل�صباب �ل�صعودي �لر�غبني يف �لعمل يف جمال �لتجزئة. ترت�وح �أعمارهم ما بني 

لديهم  �ملتو�صطة.  �لكفاءة  �ملتدرب عن  موؤهل  بالتجزئة. ليقل  �لبيع  لديهم خربة يف جمال جتارة  لي�ص  18-30 عامًا. 

�لقدرة على �لتعلم و�ل�صتيعاب. مل ي�صبق دعمهم من �صندوق تنمية �ملو�رد �لب�صرية. �جتياز �ختبار�ت �لقدر�ت و�مليول. 

�أن يكون لئقًا طبيًا. �أن يكون ح�صن �ل�صرية و�ل�صلوك.

ويتم �لقبول يف �لربنامج وفقًا ملا يلي: �لعالن عن �لربنامج بالو�صائل �ملختلفة، �لجتماع باملتقدمني؛ لتعريفهم بالربنامج، 

تق�صيم �ملتقدمني �ىل �صبعة جمموعات وهي: ق�صم �خل�صار، ق�صم �لجبان، ق�صم �ملخبز، ق�صم �للحوم، ق�صم ت�صنيف 

�لب�صائع، ق�صم �للكرتونيات، ق�صم حما�صبة �ملبيعات. وعمومًا يتم �لتدريب يف مقر �ملعهد، ثم على ر�أ�ص �لعمل، كما يتم 

�لتدريب على �ملهار�ت �حلياتية �ملختلفة.

تطرقت در��صة )�ملطريي، 1431( �إىل برنامج �لتدريب �لن�صوي �لذي قامت بتنفيذه موؤ�ص�صة �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز 

لو�لديه لالإ�صكان �لتنموي بالتعاون مع م�صنع �صركة �لروبيان، حيث مت توقيع  عقد �تفاق بني �ملوؤ�ص�صة و�ل�صركة وباإ�صر�ف 

�أن يتم تدريب �لفتيات وتاأهيلهن من قبل �ملوؤ�ص�صة وتقوم �ل�صركة بتوظيف جميع �ملتدربات �لالتي  وز�رة �لزر�عة على 

�جتزن �لدورة �لتدريبية. وي�صتهدف �لربنامج كافة �لأ�صر �ملقيمة بقرية �لغالة مبحافظة �لليث مبنطقة مكة �ملكرمة.
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ويتمثل دور �ملوؤ�ص�صة يف: توفري �ملكان �لذي �صوف يتم فيه �لتدريب )مركز �لتدريب باملجمع �ل�صكني(. توفري �ملعلومات �لدميوغر�فية. 

تهيئة �ل�صكان قبل �لعمل يف �مل�صروع من خالل برنامج توعوي متكامل عن �أهمية �مل�صروع لالأهايل و�لأ�صر و�لآثار �لإيجابية وطرق 

�ل�صتفادة منه. ح�صر �أعد�د �لفتيات �لر�غبات يف �للتحاق بامل�صروع. جتهيز �ملركز باملتطلبات �لأ�صا�صية قبل �ل�صروع يف �لبدء 

بالربنامج. 

�أما دور �صركة �لربيان فيتمثل يف: توفري �ملدربات وحتقيق �لعملية �لتدريبية بكل متطلباتها. �للتز�م بتوظيف �لن�صاء �ملتخرجات 

من �لربنامج �لتدريبي �خلا�ص باأعمال جتهيز �لروبيان ح�صب �حتياجات �ل�صركة وقوة �لعمل �لن�صائية. توفري و�صيلة نقل منا�صبة 

لهن بعد �للتحاق بالعمل من و�إىل �لعمل. �لتن�صيق مع �جلهات �لأخرى ذ�ت �لعالقة بالتوظيف ك�صندوق تنمية �ملو�رد �لب�صرية 

ب�صاأن �صرف مكافاأة �صهرية للمتدربات.

�أما دور وز�رة �لزر�عة فيتمثل يف �لإ�صر�ف و�ملتابعة ل�صمان جناح �لربنامج و�إ�صتمر�ريته و�مل�صادقة على �صهاد�ت �لتخرج من 

مركز �لتدريب.

وهنالك �لعديد من �ملربر�ت دفعت �ملوؤ�ص�صة لل�صعي �إىل تنفيذ هذ� �لربنامج، من �أهمها: �أن هذ� �لعمل جديد من نوعه حيث �إنه 

ي�صمح للمر�أة �ل�صعودية بالعمل د�خل �مل�صنع،  وم�صاو�تها بالرجل يف جمال �لعمل. �نه يعترب �أول م�صنع ن�صائي يف �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية لتوظيف �ل�صيد�ت. ير�عى فيه جو�نب �خل�صو�صية و�لعاد�ت و�لتقاليد �لإ�صالمية، �صناعة جديدة غري م�صبوقة، يعترب 

عمل خريي يف �ملقام �لأول غري مربح بالن�صبة لل�صركة )فقد و�صلت �لرو�تب �إىل 3000 ريال للعاملة وباإمكان �ل�صركة توفري عمال 

بالن�صبة  �ملرتفعه  �لرو�تب  و�أي�صًا  بالن�صاء  بالكامل خا�ص  كلفتهم م�صنع  قد  �لتي  �ل�صيد�ت  و�ل�صتغناء عن عمل  �لرو�تب   باأقل 

للعامالت. خلو هذ� �لعمل من �لعن�صر �لرجايل فهو م�صنع م�صتقل بالعن�صر �لن�صائي فقط. خلو هذ� �لعمل من �لأخطار �ملهنية 

�لتي قد يتعر�ص لها �أي عامل �أثناء عمله يف �مل�صنع.  لي�صرتط موؤهالت علمية لالإلتحاق بهذ� �لربنامج، و�إتاحة �لفر�صة للفتيات 

�لالتي ليحملن موؤهاًل. 
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بع�ص  �لفرتة  هذه  خالل  �ملتدربة  تتعلم  حيث  �لنظرية  للمو�د  �لربنامج  من  �لأول  �ل�صهر  خ�ص�ص  �أ�صهر   )  4( �لربنامج  مدة 

�ملناهج �خلا�صة بالعمل مثل )تثقيف موظف، �أخالقيات عمل، �من حيوي، وبع�ص �مل�صطلحات �للغة �لإجنليزية ( �أما �لثالثة 

�لأ�صهر �ملتبقية فهي عبارة عن تدريب عملي على عملية تق�صري وتغليف �لروبيان وحت�صل �ملتدربة خالل هذه �لفرتة على مكافاأة 

مقد�رها )300 ( ريال �صهريًا، وكان �لتدريب بو�قع )3 ( �صاعات يوميًا على مد�ر �لأ�صبوع ماعد� �خلمي�ص و�جلمعة، خ�ص�ص 

منها �صاعة للعلوم �لنظرية و�صاعتني للتدريب �لعملي وقد مت توظيف جميع �ملتدربات لدى �صركة �لروبيان �لوطنية بعد �جتيازهن 

فرتة �لتدريب حيث مت  جتهيز م�صنع بالكامل خا�ص بالن�صاء كلف �ل�صركة ما يقارب ثالثة ماليني ريال وقد روعي فيه جانب 

�خل�صو�صية وخلوه من �ملخاطر �ملهنية �لتي عادة ما تر�فق مثل هذه �ملهن، و�جلدير بالذكر �أن قيام �ل�صركة بهذ� �مل�صنع كان من 

باب �لتطوع �خلريي حيث �أن مثل هذ� �مل�صروع يعترب غري ربحي بالن�صبة لل�صركة، علمًا باأن �ل�صركة �أتبعت نظام يف تعيني �لفتيات 

متمثل بتعيني �لفتيات لفرتة جتربة ملدة �صتة �أ�صهر وذلك مبكافاأة مقد�رها )900 ريال( يعقبها تعيني �ملتدربات بعقود عمل ر�صمية 

برو�تب ل تقل عن مبلغ )1500 ريال( ح�صب متطلبات نظام �لعمل و�لعمال �إ�صافة �إىل بع�ص �ملميز�ت �لأخرى �إ�صافة �إىل ت�صجيل 

�ملوظفات يف نظام �لتاأمينات �لجتماعية و�لتاأمني �لطبي، وقد ق�صم �لربنامج �إىل دفعات متتالية بحيث ل يتجاوز عدد �لدفعة 

�لو�حدة )15 متدربة( وذلك لتحقيق �ل�صتفادة �لق�صوى من �لربنامج و�إتقان �ملتدربة لهذه �ملهنة �خلا�صة باأعمال �لروبيان.

وهنالك �لعديد من �لعقبات �لتي �عرت�صت تنفيذ �لربنامج و�ملتمثلة يف: عدم تقبل �لأهايل لفكرة عمل �ملر�أة وبالذ�ت يف �مل�صانع 

رف�ص   - و�لقروية  �لبلدية  �ل�صوؤون  وز�رة  تتطلبها  و�لتي  �ل�صحية  �ل�صهاد�ت  ل�صتخر�ج  �صخ�صية  �صور  لعمل  �لفتيات  رف�ص   -

�أثناء عملهن لتم�صكهن بالعاد�ت و�لتقاليد �ل�صائدة باملجتمع.  �لفتيات لدخول �لفنيني �ملتخ�ص�صني باجلودة للم�صنع �لن�صائي 

تذمرهن من �أعمال �لنظافة بعد عملية �لتق�صري حيث �أنه من �ل�صعب و�صول عمال �لنظافة للم�صنع �أثناء تو�جدهن. تدين �لأجور 

حيث كانت تتقا�صى �ملوظفة 900 ريال يف بد�ية �لربنامج لعدم وجود �صلم وظيفي لهذ� �لعمل لكونه يف بد�ياته �لأولية.
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وبت�صافر �جلهود من قبل �جلهات �ملعنية مت �لتغلب على �لعقبات �لتي و�جهت �لربنامج وذلك عن طريق ما يلي: عمل بر�مج توعوية 

لالأهايل بالتعريف باأهمية عمل �ملر�أة وم�صاركتها يف �لقت�صاد. ت�صافر جهود �ملوؤ�ص�صة وبع�ص �جلهات �حلكومية مثل �لبلدية يف 

عملية ت�صهيل بع�ص �لإجر�ء�ت �لالزمة يف ��صتخر�ج �ل�صهاد�ت �ل�صحية بدون �صورة و�إعفائهن من �لت�صوير، مت �لتن�صيق مع وز�رة 

�لعمل يف عملية منح �ل�صركة تاأ�صري�ت ل�صتقد�م عامالت جودة وفنيات متخ�ص�صات من �لعن�صر �لن�صائي و�أي�صا عامالت نظافة 

للقيام بعملية تنظيف �مل�صنع بعد عملية �لتق�صري، مت حت�صني م�صتوى �لأجور حتى و�صل �لأجر �إىل )3000 ريال( للعاملة �لو�حدة 

و�أ�صبح هناك �إقبال من قبل �لفتيات على هذه �ملهنة، وبدء يتو�فد للمركز �لتدريبي عدد كبري من �لفتيات من خارج �ملنطقة بحثًا 

عن �لعمل يف هذه  �ملهنة �لتي �أ�صبحت مقبولة لدى �جلميع.

وتذليل  باأول  �أوًل  �لربنامج  لهذ�  �لتنموية  �لرب�مج  �إد�رة  متابعة  �لربنامج متثلت يف:  عو�مل جناح  �أهم  �أن  �إىل  �لدر��صة  و�أ�صارت 

جميع �لعقبات �لتي تعوق �صري عمل هذ� �لربنامج وحل جميع �لإ�صكاليات �لتي تو�جهه �أول باأول، �لرغبة �جلادة من قبل �لفتيات 

يف �حل�صول على فر�صة عمل، �ل�صتمر�رية و�لتدرج يف �لدخل، �لختيار �لأمثل يف تعيني مدير للمجمع �ل�صكني ملتابعة �صري �لعمل. 

جتاوب بع�ص �جلهات �حلكومية ) �لبلدية، مكتب �لعمل ( يف ت�صهيل بع�ص �لإجر�ء�ت، ت�صافر جهود جمموعة من �جلهات )موؤ�ص�صة 

�مللك عبد�هلل، �صركة �لروبيان، وز�رة �لزر�عة، وز�رة �لعمل (؛ لتذليل جميع �لعقبات �لتي تو�جه جناح هذ� �لربنامج حر�ص �ملوؤ�ص�صة 

على �ل�صتفادة من قرب �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات من م�صاريعها و�إ�صر�كها معها يف عملية تفعيل بر�جمها �لتنموية �لتي ت�صعى لتحقيقها.

�ملعنية يف  �لن�صوية من قبل �جلهات  وت�صجيع �لرب�مج  �لتالية: يجب دعم  �لتو�صيات و�ملقرتحات  �لباحث  �لدر��صة قدم  ويف ختام 

�لإجر�ء�ت  لت�صهيل  �ملعنية  للمملكة، لبد من ت�صافر �جلهود بني �جلهات  �لعام  ملا لذلك من هدف �صامي على �لقت�صاد  �لدولة 

بالدر��صات �لجتماعية لدر��صة  �ملهتمة  �لبحثية وخا�صة  �لتدريبية. �صرورة م�صاركة �جلهات  �لنظامية لإعد�د مثل هذه �لرب�مج 

مثل هذه �لتجارب وتعميم �لتجارب �لناجحة يف هذ� �ملجال، �أهمية عمل بحوث عن جميع �لرب�مج �لتي تقام يف �ملجمعات �ل�صكنية 

�ملماثلة لن�صاط موؤ�ص�صة �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز وتزويد مر�كز �لبحوث �ملحلية و�ملكتبات �لعامة بن�صخ منها بعد �عتمادها من 

�أو �ملتخ�ص�صني يف  قبل �جلهات �مل�صوؤولة عن �لبحوث يف �ململكة. �صرورة �ل�صتفادة من �خلرب�ء �ملحليني �صو�ء من �لأكادمييني 

�أهمية �ل�صتفادة من �خلرب�ت �لإقليمية و�لعاملية يف هذ�  �لأجهزة �حلكومية لتقييم مثل هذه �لتجارب و�لإ�صر�ف على تنفيذها، 

�جلانب باإقامة �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت وور�ص �لعمل �لهادفة؛ لتمكني �لن�صاء من �مل�صاركة �لقت�صادية.
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و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�صتويني  على  �ملجال  هذ�  يف  �ملعنية  �جلهات  بني  �ملتبادلة  �مليد�نية  �لزيار�ت  �صرورة  على  �لتاأكيد   

لال�صتفادة من جتارب �لآخرين يف هذ� �ملجال.

تناولت در��صة )فرحات، 1431( برنامج �لتدريب �ملنتهي بالتوظيف �لتابع لل�صندوق �خلريي �لجتماعي، هذ� �لربنامج 

يهدف �إىل تاأهيل �أبناء وبنات �لأ�صر �لفقرية عن طريق �لدور�ت �لتدريبية �ملنتهية بالتوظيف ومبا يتنا�صب معهم يف �ملناطق 

�لتي يعي�صون فيها، من خالل بر�مج �لتن�صيق و�لتعاون مع �جلهات و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لعالقة بالتدريب و�لتوظيف. وذلك 

�إعد�د بر�مج للتعاون مع �جلهات �مل�صوؤولة عن �لتوظيف من �لقطاع �لعام و�خلا�ص. و�حل�صول على بيانات  عن طريق 

تز�منية عن �لفر�ص �لوظيفية �ملطلوبة ت�صمل نوعية �لوظيفة و�لتخ�ص�صات �ملطلوبة ل�صغلها، �ملوؤهالت و�خلرب�ت، وكذلك 

�ملز�يا و�لرو�تب، مكان �لوظائف وغريها من هذه �ملعلومات. ثم �إبر�م عقود تدريب منتهية بالتوظيف يف �لقطاع �خلا�ص. 

وحتديد �لفقر�ء �ملوؤهلني وغري �لقادرين على �حل�صول على �لوظائف �ملنا�صبة، و�إعد�د قاعدة معلومات �صاملة عنهم. 

ومن ثم �لتن�صيق مع بر�مج �ل�صندوق �لأخرى وخا�صة برنامج �ملنح �لتعليمية و�لتدريب للح�صول منه على �ملخرجات. 

و�لت�صال بالفقري �ملر�صح وتزويده باملعلومات �ل�صرورية عن �لفر�ص �ملتاحة، ثم م�صاندته لتقدمي طلب �لتوظيف.

�لبطالة، عن طريق  �لفقرية ومعاجلة م�صكلة  �لأ�صر  و�ملو�طنات من  للمو�طنني  �لعمل  توفري فر�ص  �لربنامج على  يعمل 

تاأهيلهم عرب بر�مج تدريبية متخ�ص�صة تتنا�صب مع �حتياج �جلهات �ملوظفة من �لكفاء�ت و�لتخ�ص�صات  و�لكو�در �ملوؤهلة  

ملو�جهة حتديات �صوق �لعمل و�لنهو�ص بالعن�صر �لب�صري وزيادة نوعية �ملهار�ت و�ملعارف �لفنية  و�لإد�رية و�لتقنية لديهم. 

ومت من خالل هذ� �لربنامج توفري عدد )2364( فر�صة وظيفية خالل �لفرتة �ملا�صية. يف �ملناطق �لتالية: ) مكة �ملكرمة 

ـ �لريا�ص ـ �ملنطقة �ل�صرقية ( مبا ت�صمله من مدن وحمافظات.



184184

2010( �إىل جتربة  برنامج �إنطالقتي وهو �أحد بر�مج �صندوق �لأمري �صلطان بن عبد �لعزيز  �أ�صارت در��صة )عبد �جلو�د، 

لدعم م�صاريع �ل�صيد�ت، وهو برنامج تدريبي خم�ص�ص لتدريب �ل�صيد�ت على �أ�صا�صيات در��صة �مل�صاريع �ل�صغرية و �ملتو�صطة 

من جميع �لنو�حي �لفنية و �لت�صويقية و �ملالية و حتى �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية و �ملخزون �إن وجد، مع عمله على �كت�صاف �ل�صخ�صية 

هذ�  �أن  كما  �مل�صروع،  در��صة  باأ�صا�صيات  �ل�صيد�ت  توعية  �إىل  �لربنامج  هذ�  يهدف  �مل�صاريع،  �إد�رة  على  و�لقادرة  �لريادية 

�لربنامج ي�صبق مرحلة �لتمويل �ملالية للم�صروع، و يقدم هذ� �لربنامج لكل �صيدة و فتاة ترغب يف تعلم مبادئ تاأ�صي�ص �مل�صاريع 

لأي  �لأوىل  �ملر�حل  �لربنامج من  بهذ�  �للتحاق  يعد  و  �ل�صندوق.  ترغب يف �حل�صول على دعم مادي من  �أو من  �ل�صغرية 

متقدمة على �لتمويل، �إذ يعد �صرورة لها يف تكوين فهم و در��صة �أقوى عن فكرة م�صروعها. و قد �أثبت �لربنامج جناحه من 

خالل عدد �ملنت�صبات له فقد و�صل عدد �ملتخرجات من هذ� �لربنامج 210 �صيدة و فتاة، و مت متويل 40 �صيدة من خالله لتبد�أ 

م�صروعًا خا�صًا فيها، و قد فتحت هذه �مل�صاريع 120 فر�صة وظيفية منها  99 لالإناث و 21  للرجال. و تنوعت هذه �مل�صاريع بني 

�مل�صاريع �لتعليمية و �لغذ�ئية و �خلدمية و �لرتفيهية و �لتقنية، كما جنح �ل�صندوق من خالل هذ� �لربنامج يف حتقيق دخل 

ل�صاحبات �مل�صاريع من خالل �لأرباح �لتي يحققها �مل�صروع، كما �صاهمت �مل�صاريع �ملمولة يف فتح باب �لتوظيف لالأ�صر �ملحتاجة 

و ذوي �لحتياجات �خلا�صة ل �صيما ممن هم متميزون يف �حلرف �ليدوية، كما �صهدت م�صاريع توظيف بنات و �أبناء �صاحبة 

�مل�صروع، ر�فعة عنهم معاناة �لبطالة و عدم �إيجاد فر�صة عمل.

ويعد هذ� �لربنامج �لأول من نوعه يف �ملنطقة من حيث �ملحتوى وهو معتمد من برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، و هو عبارة 

عن برنامج تدريبي متكامل لإعد�د در��صة �جلدوى تلتحق به كل ر�غبة بتمويل م�صروعها �خلا�ص من قبل �ل�صندوق، يغطي 

هذ� �لربنامج �جلو�نب �ملالية و �لفنية و �لت�صويقية و �لقانونية و �لتخطيط للم�صروع ، �إذ يحتوي �لربنامج على ت�صع وحد�ت 

تتناول �لآتي؛ دليل �مل�صروع و �ختبار�ت �صخ�صية قبل بدء �لربنامج، �إعد�د خطة �مل�صروع، ح�صاب �لتكاليف، �ملالية و �ملحا�صبة، 

�لت�صويق، �ملو�رد �لب�صرية �خلا�صة بامل�صروع، �لعمليات، �لبيع و �ل�صر�ء، �إد�رة �ملخزون. 

30% من ر�أ�ص مال �مل�صروع. ومتر  �أن تكون �ملتقدمة �صعودية �جلن�صية، ومتلك  �لتمويل، لبد  وللتقدمي على �لربنامج بغر�ص 

�ملتقدمة بعد �لتحاقها بالربنامج على مرحلتني يتم تقييم �مل�صروع من خاللها: 

اللجنة الأولية: وهي �للجنة �لأوىل �لتي تعر�ص �ملتقدمة من خاللها فكرة م�صروعها �لنهائية مرفقة بالتكاليف و �لدر��صة 

�ملالية للم�صروع، و ت�صمل �للجنة على �جلهاز �لتنفيذي و �لتدريبي لل�صندوق. و يكون دور هذه �للجنة يف توجيه �ملتقدمات و 

تقييم �مل�صروع ب�صكل مبدئي. 
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اللجنة ال�شت�شارية: و هي �للجنة �لتي تعر�ص فيها �ملتقدمة �لتي �جتازت �للجنة �لأولية م�صروعها على �أع�صاء �للجنة و �مل�صكلة 

من جمموعة من ��صت�صاري �ل�صندوق و �لأمانة �لعامة له. و بدورها ت�صدر هذه �للجنة �لقر�ر �لنهائي بتمويل �مل�صروع �أو عدمه. 

الدراسات العربية:  
تطرقت در��صة )عبد�لعزيز،2010( �إىل برنامج  تدريب �مليد�نيني يف تنمية �مل�صروعات �ل�صغرية يف م�صر، و�مليد�ونيون هم من 

�أهم �لأفر�د يف �ملوؤ�ص�صة ويعد �مليد�ين من بني �ملو�رد �لب�صرية �لأ�صا�صية يف �ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف جمال تنمية �ل�صناعات �ل�صغرية 

يف �لدول �لنامية، و�لربنامج عبارة عن تدريب للميد�نيني و تزويدهم بخرب�ت و مهار�ت من خالل جتارب عملية و علمية، وذلك 

لتمكينهم من �لتعامل مع �أ�صحاب �ملن�صاآت �ل�صغرية، وتقوم �لفل�صفة �ملتبعة يف تدريب �مليد�نيني لتنمية �أ�صحاب �مل�صروعات �ل�صغرية 

علي �أ�صا�ص �صبع نقاط : �أن �لإن�صان ل يولد ولديه �ملهار�ت �لالزمة كافة كم�صتثمر و�إمنا ميكن تدريبه على ��صتكمال ما ينق�صه من 

مهار�ت، على �ملتدرب �لناجح �أن يعي جيدً� �ل�صفات و�ملهار�ت �ل�صخ�صية �لتي يتمتع بها و�لتي ميكن �كت�صابها بالتدريب بالإ�صافة 

�إىل ظروف �لبيئة �ملحيطة به؛ ليطور �إ�صرت�تيجيات مالئمة قبل �لبدء يف �لعمل �مليد�ين، على �ملتدربني �ملحتملني حتديد و�ختيار 

�ملجالت �لتي ي�صتطيعون م�صاعدة و تنمية �أ�صحاب �مل�صروعات �ل�صغرية فيها، وذلك بالعتماد على �صفاتهم ومهار�تهم �ل�صخ�صية 

و �ملهنية. على �ملتدرب �أن يدر�ص بنف�صه بعد �لتدريب م�صكالت �أ�صحاب �ملن�صاآت �ل�صغرية و متناهية �ل�صغر يف �أكرث من جمال يف 

�لبيئة �ملحيطة وحت�صري خطة عمل مل�صاعدة وتنمية �أ�صحاب هذه �مل�صروعات. يجب �أن يعلم �ملتدرب �أن �لو�صف �مل�صبق حللول جاهزة 

للم�صكالت �لتي تو�جه �مل�صروعات وطرق �إد�رتها تقتل �لإبد�ع لدى �مل�صتثمر، وتزيد �لتكالية وتقلل من قدرته على مو�جهة �ملناف�صة 

يف م�صاريع مماثلة. يجب �أن يعلم �ملتدرب �أن �مل�صتثمر �لذي يت�صف بالكفاءة ولديه �لثقة �لكافية للبدء مب�صروع جمٍد، ي�صتحق �أن 

م له �أ�صكال �لدعم �لأخرى ولكن ب�صكل معتدل )مبا ينا�صب �لبيئة �ملحيطة بامل�صتثمر(. يجب �أن يعلم �ملتدرب  ُيدًعم ماديًا، و�أن ُتقدَّ

و يعي �أن  �مل�صتثمر �لذي لديه م�صروع قائم جتربة ريادية وكفاءة مرت�كمة، هذه �خلربة يجب �أن توؤخذ بعني �لعتبار عند �لتخطيط 
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لتو�صيع �مل�صروع وتطويره، �إن �لتدريب �ملالئمة يجب �أن ياأخذ بعني �لعتبار �ملالءمة بني �ملتطلبات �ل�صخ�صية ومتطلبات �مل�صروع .

ويهدف �لربنامج �إىل: �أن يتمكن �ملتدرب من حتديد وتطوير �أفكار ملنتجات �أو خدمات و�إقر�ر مدي مالءمة تلك �لأفكار يف �لبيئة �ملحلية 

لأ�صحاب �مل�صروعات �ل�صغرية و �ملتناهية �ل�صغر، �أن يقوم �ملتدرب �مليد�ين بعمل خطة كما يلي: �إ�صرت�تيجية ت�صويقية و��صحة وحمددة 

وُمناف�صة. خطة �إد�رية وتنظيمية �صليمة. لرتويج �أهد�ف �ملوؤ�ص�صة و �لعمل على ن�صرها لدى �أ�صحاب �مل�صروعات �ل�صغرية و�ملتناهية 

�ل�صغر. �أن ميتلك �ملتدرب �لقدرة على مفاو�صة موؤ�ص�صات �لتمويل �لأخرى حول جدوى �خلطة وقابليتها للتطبيق ومتيزها عن غريها 

من �خلطط، �أن يكون �ملتدرب قادرً� على �صرح �أهد�ف �مل�صروع و �ملز�يا �لتي يقدمها للعمالء، وقادر على توفري �ملعلومات لأ�صحاب 

�ملن�صاآت. وي�صتطيع ��صتيفاء �مل�صتند�ت للفئة �مل�صتهدفة. وله �لقدرة على �لتاأكد من ��صتخد�م مبلغ �لتمويل يف �لغر�ص �ملخ�ص�ص له. 

ميكن �أن يقدم �لتو�صيات لكل متويل طبقًا لل�صيا�صات و �لإجر�ء�ت لكل موؤ�ص�صة. 

يـتـوجه �لبـرنـامـج ملـن لـديه بع�ص �خل�صائ�ص �لريادية و �ملهار�ت �ل�صخ�صية و �لفنية لكي تعمل يف جمال تنمية �ل�صناعات �ل�صغرية، 

وميكن �إعادة تكييف �لربنامج بحيث يخدم خمتلف �لفئات �مل�صتهدفة �لتي قد ت�صتفيد من مثل هذ� �لربنامج ومنها: �ملجتمعات �لريفية 

�أو �ملدنية. فئات �جتماعية خمتارة )�ل�صباب �لعاطل عن �لعمل، �ملر�أة، �ل�صباب خريجو �جلامعات(. فئات خمتارة من �أ�صخا�ص لديهم 

مهار�ت معينة، مثل خريجي �جلامعات �أو �ملعاهد �لفنية .

يتمتع �لربنامج �لتدريبي بعدة مز�يا، �أهمها �ملرونة و�لتكيف، فهو ينا�صب فئات م�صتهدفة متنوعة من حيث: �ملهار�ت، �مل�صتوى �لتعليمي، 

م�صتوى �لدخل، �خلرب�ت، �خللفية �لجتماعية .

�إن ما مييز برنامج �لتدريب » تدريب �مليد�نيني يف تنمية �أ�صحاب �مل�صروعات �ل�صغرية »  هو �أنه لي�ص حزمة تدريبية كاملة، حيث �أنه 

يعطي �ملدرب حرية يف تعديل �ملادة �لتدريبية و�إلغاء بع�ص �ملو�د و�إ�صافة مو�د ومتارين جديدة �إليها تالئم �لفئة �مل�صتهدفة و�حتياجاتها. 

ميكن تكييف �لربنامج وتغيريه ح�صب �لفئة �مل�صتهدفة وح�صب �حتياجاتها وخ�صائ�صها، كما ميكن �إجر�ء تعديل على �لربنامج �لتدريبي 

�أثناء �لتدريب حتى يت�صنى جلميع �مل�صاركني �لتقدم معًا من حيث ��صتيعاب �ملو�صوعات �ملقدمة.
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المحورالثالث: برامج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
بالتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية من دول وموؤ�ص�صات  �ملعنيني  �ل�صغر �هتمامًا خا�صًا من قبل  و�ملتناهية  �ل�صغرية  �مل�صروعات  تنال 

وطنية و�إقليمية ودولية، وبرزت �أهمية �مل�صروعات �ل�صغرية ومتناهية �ل�صغر كمنهج للتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية ي�صتهدف فائدة 

�لفقر�ء وذو�ت �لدخل �ملحدود من �لن�صاء و�لرجال، وت�صتخدم  �مل�صاريع �ل�صغرية حاليًا كو�حدة من �أدو�ت تخفيف حدة �لفقر .ويف 

�لوقت �لر�هن ت�صهم �مل�صروعات �ل�صغرية بحو�يل 46% من �لناجت �ملحلي �لإجمايل، كما توفر ما بني 40% �إىل 80% من فر�ص �لعمل 

حول �لعامل )(.ويف �لدول �لعربية ومن بينها �ململكة �لعربية �ل�صعودية، يحتل قطاع �مل�صروعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة، مكانة متميزة 

�صمن �أولويات �لتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية وقد تناولت �لعديد من �لدر��صات و�قع �مل�صروعات �ل�صغرية ومتناهية �ل�صغر، بهدف 

تقييم خمرجات تلك �مل�صاريع و�أبرز �ملعوقات �لتي حتد من منوها وتطورها .

الدراسات السعودية:
تناولت در��صة )�حلربي،2010( و�صفًا مل�صروع �ملقا�صف �ملدر�صية �لذي نفذته جمعية )�أجا( �خلريية �لن�صائية مبنطقة حائل، وتتمثل 

�لبتد�ئي  وهي  �لثالثة  �لدر��صية  بامل�صتويات  مدر�صة   77 عدد  ت�صغيل  مت  وقد  �ملدر�صية،  �ملقا�صف  وت�صغيل  �إد�رة  يف  �لربنامج  فكرة 

و�ملتو�صط و�لثانوي. ويهدف �لربنامج �إىل خلق فر�ص وظيفية لأبناء �لأ�صر وم�صاعدتهم على �لعتماد على �أنف�صهم وحت�صني �أو�صاعهم 

�لقت�صادية. ون�صر �لوعي �لغذ�ئي و�إبر�ز �أهمية �ل�صحة �لغذ�ئية يف مرحلة �لتعليم من خالل �إقامة جمموعة من �ملحا�صر�ت و�لندو�ت 

يف �ملد�ر�ص �لتي تقع �صمن نطاق �مل�صروع. وزيادة �ملو�رد �ملالية للجمعية �لتي ت�صاعدها على �ل�صتمر�رية وحتقيق �لأهد�ف، وتقدمي 

خدماتها �ملتميزة للطالبات من خالل توفري �لحتياجات كافة من �ملياه و�لع�صائر �ملتنوعة و�ملاأكولت و�مل�صروبات )�ل�صاخنة و�لباردة ( 

وبطاقات �صحن �جلو�ل باأنو�عها �ملختلفة وكذلك خدمات بيع �لقرطا�صية و�لأدو�ت �ملكتبية و�لت�صوير،وغريها من �لحتياجات.
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وقامت �جلمعية بتجهيز )4( �صيار�ت نقل ب�صائع؛ لتوزيع �حتياجات �لكافيرتيات من �ملو�د �لغذ�ئية،و�لأجهزة �لكهربائية و�ملعد�ت 

و�لأرفف  �لدو�ليب  و�لأثاثمثل  �لكر�تني.  ورفع  لنقل  ور�فعة  و�لأفر�ن،  و�لديفريز  �ملاء  �لثالجات وغاليات  للت�صغيل مثل:  �لالزمة 

�ل�صيانة  وعمل  �ملدر�صية  �ملقا�صف  وزيارة   .) �لأوىل  مرحلته  يف  بامل�صروع)  خا�ص  م�صتودع  ��صتئجار  �إىل  بالإ�صافة  و�ملطابخ. 

و�لتجهيز�ت �لالزمة. وجتهيز �لحتياجات �لإد�رية و�ملحا�صبية )�ملطبوعات من �لدفاتر و�لفو�تري و�لأختام.... وغريها (.  وقد 

مت توقيع عقد ملدة �صنتني مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم لت�صغيل عدد )77( مق�صفًا، ومت توقيع عقد �تفاقية مع معهد �صحي لإقامة 

حما�صر�ت توعوية للطالبات يف جمال �ل�صحة �لغذ�ئية و�لهتمام بال�صحة و�لب�صرة. وتوقيع عقد �تفاق مع موؤ�ص�صة  لتوريد �ملو�د 

�لغذ�ئية. ومت �لتن�صيق مع م�صنع مياه؛ لتوريد �ملياه للم�صروع، وكذلك مع �صركات متنوعة لتوريد �ملو�د �لغذ�ئية، ومع �أكرث من �صركة 

لتوريد �لع�صائر، وخمابز لتوريد �لفطائر و�لبيز� و�لكرو�صان. وعلى �صعيد �آخر فقد مت �بر�م عقود �لعمل �لد�خلية بني �جلمعية 

و�لكادر �لوظيفي للم�صروع، و�تفاقيات مع بع�ص �لن�صاء �حلرفيات؛ لت�صنيع بع�ص �ملاأكولت �ل�صاخنة.

ومت تنفيذ �لربنامج وفقًا للخطو�ت �لتالية: �إعد�د در��صة �جلدوى للم�صروع. ثم ح�صر عدد �ملد�ر�ص مب�صتوياتها �لثالثة ) �بتد�ئي، 

قبولهن  �أو  رغبتهن  للتعرف على مدى  �ملد�ر�ص  ملدير�ت  ��صتبيان  وعمل  نطاق منطقة حائل.  د�خل  �ملوجودة   ) وثانوي  متو�صط، 

�لتي �صيقدمها �ملق�صف.  �لطالبات يف نوعية �خلدمات  �آخر للطالبات ملعرفة رغبة  ��صتبيان  لت�صغيل �جلمعية ملقا�صفهن. وعمل 

بامل�صروع.  �لتوظيف  �صروط  عليهن  تنطبق  �لتي  �لأ�صر  بنات  باأ�صماء  قائمة  باإعد�د  باجلمعية  �لجتماعية  �خلدمة  ق�صم  وتكليف 

و�ختيار �ملد�ر�ص �لتي �صوف ي�صملها �مل�صروع. وعقد جمموعة من �لجتماعات مع من�صوبات �لرتبية و�لتعليم )مديرة �إد�رة خدمات 

�لطالبات ( ومدير�ت �ملد�ر�ص و�لفتيات �لالتي وقع عليهن �لختيار للعمل كبائعات باملقا�صف �ملدر�صية. و�إقامة عدد من �لدور�ت 

�لتدريبية لفريق �لعمل ) �إد�رية، حما�صبية، ت�صويقية(.

�أي جمعية خريية �أخرى بحيث ميكن للجمعية  �أبرز �ل�صعوبات �لتي و�جهت �لربنامج عدم وجود جتربة مماثلة قامت بها  ومن 

�إد�رة  من:  وكل  �جلمعية  )بني  بامل�صروع  �ل�صلة  ذ�ت  �لأطر�ف  بني  �لعالقة  وت�صعب  وتعدد  �لالزمة،  �خلربة  لأخذ  �إليها  �لرجوع 

عمليات   .) �لبع�ص  ببع�صهم  هوؤلء  جميع  عالقة  وكذلك  و�لبائعات،  �مل�صروع،  وموظفي  و�ملوردين،  �ملد�ر�ص،  ومدير�ت  �لتعليم، 

�ملبالغ من  و�لوقت وعملية دورة  �لكثري من �جلهد  ��صتهلكت  �لتي  �لنقدية   �لفئات  �ليومي و�صعوبة عمليات فرز  �لإير�د  ��صتالم 

�لبائعات يف �ملقا�صف �إىل �مل�صرفات ومن �مل�صرفات �إىل �ملندوب ومن �ملندوب �إىل �لبنك و�ل�صعوبة وكل ذلك من خالل عد �ملبالغ 

و��صتالمها وت�صليمها ر�صميًا وكذلك يف تقبل �لبنوك ل�صتالم مبالغ نقدية عالية من فئات �صغرية ) ريال، وخم�صة ريالت(.
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وقد عملت �جلمعية جاهدة للتغلب على هذه �لعقبات من خالل �لتوجه للجهات �ملخت�صة وذو�ت �خلربة يف �مل�صاريع �ملماثلة، 

�أحد موظفيها  �لبنوك؛ لتفريغ  �أحد  �لعمل. كما حر�صت �جلمعية على �لتفاق مع  وو�صع �صيا�صات تنظيمية تعمل على تنظيم 

لعملية ��صتالم �ملبالغ �لو�ردة من �جلمعية.

�ل�صمان  وكالة  عليه  ت�صرف  �لذي  �ل�صريف  �ملكي  �حلرم  ب�صاحات  �ل�صو�ك  بيع  م�صروع   )2010 )�لرديعان،  در��صة  تناولت 

�ملكي  �حلرم  ب�صاحات  �ل�صو�ك  لبيع  منا�صبة  �أماكن  �إعد�د  على  �مل�صروع  هذ�  ويقوم  �لجتماعية.  �ل�صوؤون  بوز�رة  �لجتماعي 

�أمانة  �أن حددت  بعد  �لأربع  للبيع على �جلهات  نافذة  ولكل ك�صك  1،80 م   x �لو�حد 1،80  للك�صك  �ل�صريف بحيث يخ�ص�ص 

�لعا�صمة �ملقد�صة �أماكن ن�صب وتثبيت �لأك�صاك؛ مبا ل ي�صبب م�صايقة للحجاج و�ملعتمرين وز�ئري �لبيت �حلر�م. ومت متويل 

�لأك�صاك من قبل وكالة �لوز�رة لل�صمان �لجتماعي، وقدمت �إىل بع�ص �لفئات �ملحتاجة مع حتديد �أيجار رمزي للك�صك بلغ 500 

ريال يف �ل�صنة؛ لإ�صفاء �جلدية على �مل�صروع؛ ولدفع �مل�صتفيدين للتم�صك به. وقد بلغ عدد �لأك�صاك 25  ك�صكًا نفذت بطريقة 

جميلة تتنا�صب مع قد�صية �ملكان ومعماره �لإ�صالمي. وقد ��صتفاد من �لأك�صاك بع�ص �أ�صحاب �لأ�صر �لكبرية ممن هم بحاجة 

�إىل زيادة دخلهم، وبع�ص �مل�صتفيدين من �ل�صمان �لجتماعي، وعدد من �ملتقاعدين �لذين يح�صلون على معا�صات تقاعدية ل 

تفي بحاجات �أ�صرهم علمًا �أن جميع �مل�صتفيدين من هذ� �لربنامج وعددهم )50 م�صتفيدً�( هم �صعوديون. 

�خلريي،  لال�صكان  �صلمان  �لمري  جمعية  عليه  تقوم  �لذي  �لأفر�د  م�صروعات  برنامج  �إىل  )�لرومي،1431(  در��صة  تطرقت 

ويهدف �لربنامج �إىل حتويل �لفرد �لفقري من فرد معتمد �إىل فرد منتج ومعتمد على نف�صه، وتوظيف قدر�ت �لفرد يف م�صروع 

عمل حر لزيادة دخله وم�صاعدته على حت�صني م�صتوى معي�صته ومو�جهة حالة �لفقر بطريقة �إيجابية. و�تبعت �جلمعية عدة �آليات 

لتنفيذ �لربنامج �أهمها: �كت�صاف قدر�ت و�إمكانات �لفرد يف جمال �لعمل �حلر، وحتديد �لعمل �لتجاري �ملنا�صب »بائع خ�صار، 

تغيري زيوت �صيار�ت، بن�صر، متوينات، ما�صية.. �إلخ«، وتدريبه على �لعمل و�إك�صابه �خلربة �لالزمة ملز�ولة �لعمل، و�لتن�صيق مع 

برنامج �لإقر��ص متناهي �ل�صغر لتقدمي قر�ص يعني على �لبدء مب�صروع يتنا�صب و�إمكاناته، ومتابعة �مل�صتفيد للتاأكد من قدرته 

على �ل�صتمر�ر و�لنجاح.
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وقدم �لباحث �لعديد من �لتو�صيات �لتي متثلت يف: تاأكيد �صرورة ��صتمر�ر �أبناء �ملبحوثني يف مو��صلة تعليمهم حتى ي�صبحو� قادرين 

على �خلروج من د�ئرة �لفقر باحل�صول على �أعمال ت�صد �حتياجاتهم بتوعية �أ�صحاب �مل�صروعات �ل�صغرية و�ل�صاكنني باجلمعية 

عن طريق برنامج �خلدمات �لتعليمية. �صرورة �إبر�ز جانب حت�ّصن معي�صة �أ�صحاب �مل�صروعات وو�صعهم �لجتماعي بعد دخولهم 

�مل�صروعات  للدخول يف  لهم  وقدوة  تكون حافزً�  �مل�صتفيدين من �جلمعيات �خلريية حتى  �أو  باملجمعات  �ل�صاكنني  بقية  �أمام  بها 

�ل�صغرية، ومن ثم �خلروج من د�ئرة �لفقر وميكن عمل ذلك بالتعاون مع برنامج �لأن�صطة �لعامة )�لجتماعية و�لثقافية(.  �أهمية 

زرع قيمة �لعمل لدى �مل�صتفيدين لي�ص من �أجل رفع م�صتوى �لدخل فقط، بل لغر�ص تلك �لقيمة يف �أبنائهم �أي�صًا و�لهتمام بالتدريب 

�ل�صيفي لالأبناء من خالل خو�ص �لتجربة.  �لعمل على توعية �مل�صتفيدين من �لرب�مج باأن دخولهم يف �مل�صروعات �لتجارية ينمي 

حب �لعمل لدى �أبنائهم، بحيث ت�صبح قيمة �لعمل لديهم عالية من خالل تقييم جتارب �لتدريب �ل�صيفي لالأبناء و��صتعر��صها 

مع �مل�صتفيدين. تاأكيد �إقامة دور�ت تدريبية لأ�صحاب �مل�صروعات قبل عملهم يف �مل�صروع ويف �أثنائه لتطوير قدر�تهم؛ حيث �إنهم 

يفتقرون لل�صهاد�ت �لتي ت�صاعد على �لنجاح، كما �أنهم يفتقرون للخرب�ت �لالزمة للعمل بامل�صروعات، وميكن جعل هذه �لدور�ت 

�صرطًا للح�صول على قرو�ص عن طريق �جلمعية. �صرورة م�صاعدة ذوي �لدخل �ملنخف�ص على �ل�صتثمار يف �ملجالت �لتي �أيدتها 

�ملادي  �مل�صروعات ومردودها  باإبر�ز مثل هذه  �ملا�صية وبيع �خل�صار، ويتم ذلك  بيع  �ل�صابقة، وهي يف  و�لدر��صات  �لدر��صة  هذه 

ببع�ص �ملطويات �لتي ميكن توزيعها على �ل�صاكنني. تاأكيد توفري �لقرو�ص �ملنا�صبة للم�صروعات �لتي يتقدم �إليها �مل�صتثمرون من 

�لفقر�ء، مع �لتاأكد من �أن �مل�صتثمر قادر على �إعادة مبلغ �لقر�ص وعدم �لتعرث يف �ل�صد�د مع �إعطاء بع�ص �ملميز�ت �ملحفزة على 

��صتمر�ر �ل�صد�د، وميكن تطبيق ذلك من خالل عمل در��صات جدوى �قت�صادية دقيقة، و�إبر�ز �أهمية �صد�د �لقرو�ص يف وقتها وما 

يرتتب على ذلك من م�صالح للم�صتفيدين من �إمكانية �حل�صول على قرو�ص �أكرب. �أهمية �إيجاد �آليات ت�صاعد على تعاون �لأبناء 

و�لتجارية  �حلياتية  ومهار�تهم  قدر�تهم  وتنمية  �لطفولة  على حقوق  �حلفاظ  مع  در��صتهم  يوؤثر يف  ل  وم�صاندين مبا  كمتدربني 

من خالل جعل �لأبناء يخو�صون تلك �لتجارب يف فرتة �ل�صيف كمتدربني. تاأكيد �أهمية �لدعم �ملعنوي من قبل �لزوجة و�لأبناء 

لأ�صحاب �مل�صروعات، و�أن تلك �لعو�مل معينة على �لنجاح و�ل�صتمر�ر من خالل توعية �لأ�صر بذلك وتدريبها على فعل ذلك. تاأكيد 

�أهمية ح�صول �لر�غبني يف �ل�صتثمار مب�صروعات �لأفر�د على �لتدريب �لكايف و�متالك �ملهار�ت �لالزمة ومعرفة عو�مل �لنجاح 

و�لعقبات �لتي توؤدي لف�صل �مل�صروع قبل بد�يته، من خالل �لتدريب �مل�صتمر قبل �لعمل يف �مل�صروع و�أثنائه.
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 تاأكيد ��صتثمار �لفر�ص �ملتاحة يف �ملجتمع لإقر��ص �لفقر�ء �لر�غبني يف �ل�صتثمار مثل بنك �لت�صليف و�صندوق �ملئوية و�صندوق عبد 

�للطيف جميل بعد �لطالع على نتائج �لدر��صة �حلالية و�ل�صتفادة من نتائجها وميكن عمل ذلك بتب�صري �مل�صتفيدين �لناجحني بتلك 

�لفر�ص. 

�صرورة تدريب �لخت�صا�صيني �لجتماعيني على طرق در��صة �جلدوى �لقت�صادية لكل م�صروع وحتديد �حتياجاته وتكاليفه �لتقديرية 

مبا يخدم م�صلحة �مل�صتفيد من خالل ح�صور دور�ت تدريبية يقوم بها بع�ص �ملتخ�ص�صني يف هذ� �ملجال. تاأكيد �صرورة ��صتخد�م 

جمموعات �لدعم و�مل�صاندة من قبل �لخت�صا�صيني �لجتماعيني مع �أ�صحاب �مل�صروعات �ل�صغرية؛ مل�صاندتهم على مو�جهة �لعقبات 

�آليات ت�صكيل تلك �ملجموعات ومهار�ت قيادتها. تاأكيد  �أن يتم ذلك بعد تدريبهم على  �لتي قد توؤدي �إىل تعرث م�صروعاتهم، وميكن 

�أهمية متابعة م�صروع �مل�صتفيد من قبل �لخت�صا�صيني �لجتماعيني لي�ص لإيجاد �لدعم �ملعنوي فقط بل وللم�صاعدة �مل�صتمرة على 

جتاوز �لعقبات و�ل�صعوبات �لتي قد تعيق جناح م�صروعه )�ملتابعة بفاعلية( من خالل و�صع جد�ول متابعة وتقييم ب�صكل دوري ي�صاعد 

على تد�رك مظاهر �لف�صل يف بد�ياته. تاأكيًد� على �أن �ل�صتثمار يف مثل هذه �مل�صروعات �ل�صغرية ي�صاعد على حتويل �لفقر�ء من 

�تكاليني �إىل معتمدين على �أنف�صهم بعد �هلل، وي�صاعد على حت�صني م�صتوى معي�صة �لأ�صر �لفقرية، من خالل �ملحا�صر�ت و�لدور�ت 

�لتدريبية و�لأن�صطة �لعامة �لتي ت�صاعد على غر�ص مثل تلك �لقيم.

ويف نف�ص �ل�صياق د�رت در��صة )�حلمادي1431( حول فاعلية برنامج �مل�صروعات �ل�صغرية بجمعية �لأمري �صلمان لالإ�صكان �خلريي 

وذلك  �لأفر�د؛  م�صروعات  و  �ل�صغرية  �لقرو�ص  برناجمي  يف  و�ملتمثل  �ل�صغرية  �مل�صروعات  برنامج  تقومي  �إىل  �لدر��صة  .وهدفت 

بهدف �لتعرف على فاعلية هذ� �لربنامج وقدرته على �إحد�ث �لتغيري يف حياة �مل�صتفيدين و�أ�صرهم.، ومدى فاعلية �آليات حتقيق تلك 

�لأهد�ف.وخل�صت �لدر��صة �إىل عدد من �لنتائج �أبرزها �أن غالبية ن�صاطات �مل�صروعات حم�صورة يف بيع �ملا�صية �أو �خل�صار و�لفاكهة، 

وقد حت�صنت �لأو�صاع �لقت�صادية و�لجتماعية للم�صتفيدين مقارنة بو�صعهم قبل بد�ية �مل�صروع، كما �أن �لعدد �لأكرب من �مل�صاريع 

ماز�لت م�صتمرة »تاريخ �إعد�د �لدر��صة« يف  مقابل عدد قليل متعرث، كما ينق�ص �مل�صتفيدون �خلربة �لكافية للعمل يف جمال �مل�صروعات 

�ل�صغرية . وهذه �لنتائج ت�صجع على �لتو�صع يف منح �لقرو�ص.
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و�أكدت �لدر��صة على بع�ص �لتو�صيات تركزت جلها حول �أبناء �مل�صتفيدين، منها �لهتمام بتعليم �أبناء �لأ�صر �مل�صتفيدة، و�لعمل على 

تعديل �جتاهات �مل�صتفيدين و�أبنائهم نحو قيمة �لعمل ب�صكل عام و�لعمل �حلر ب�صكل خا�ص، كما �أكدت �لدر��صة على �أهمية تدريب 

�مل�صتفيدين و�ملقبلني على �لعمل يف �مل�صروعات �ل�صغرية و�ملتناهية �ل�صغر قبل خو�ص جتربة �لعمل يف تلك �مل�صروعات، حيث �ت�صح 

�أن �مل�صتفيدين يفتقدون �إىل خربة �لعمل �حلر. �إ�صافة �إىل تطوير �آليات �لتنفيذ و�ملتابعة من قبل �مل�صرقني على �مل�صاريع �ل�صغرية .

تناولت در��صة )�لبلوي،2010( جتربة جمعية �لرب �خلريية بـ )جيدة( يف ��صتزر�ع �صجرة �لبان، و��صتعر�صت �لدر��صة �ملربر�ت 

�لتي دفعت �جلمعية لتنفيذ هذه �لفكرة و�لتي من �أهمها: �أن �صجرة �لبان �صجرة عاملية ذ�ت فو�ئد متعددة، وهي �صجرة �إ�صرت�تيجية 

�أو�صى  �لتغذية. كما  �لعلماء با�صتزر�عها للم�صاهمة يف حل م�صاكل �صوء  �أو�صى �لعديد من  �أغنى �لأ�صجار بالفيتامينات. وقد  من 

�لبنك �لدويل با�صتزر�عها لتعوي�ص �لنق�ص �حلاد يف �لغابات. وهي �صجرة معروفة منذ �لقدم من قبل �أهايل قرية )جيدة( و�لقرى 

وقلة  �لطويل،  �ململكة، وحتملها �جلفاف  مناطق  ��صتزر�عها يف معظم  ب�صهولة  فهي متتاز  و�لوجه.  �لعال  بها مبحافظتي  �ملحيطة 

�لتكلفة وحتمل �لظروف �ملناخية، و�صرعة منوها، وهي ذ�ت جدوى �قت�صادية، فمنتجها �لرئي�ص وهو زيت �لبان ي�صل �صعر �للرت منه 

�إىل 200 ريال. وتتعدد ��صتخد�ماتها كاأعالف ووقود، وتعترب بيئة منا�صبة لرتبية �لنحل، وهي كذلك �صجرة زينة، ويتم ��صتزر�عها 

يف عدد كبري من مز�رع حمافظتي �لعال و �لوجه كم�صد�ت رياح.

�ملحتاجة  �لأ�صر  �أبناء  وت�صغيل  �لبان.  �صجرة  ��صتزر�ع  يف  �لر�غبة  �لفقرية  لالأ�صر  ثابت  دخل  م�صدر  �إيجاد  �إىل  �لربنامج  يهدف 

و�مل�صاهمة يف �لتقليل من �لبطالة. و�إنتاج زيت متميز تبلغ قيمته ع�صرة �أ�صعاف قيمة زيت �لزيتون، و�إيجاد علف للمو��صي.

وقامت �جلمعية بـدعم كل م�صتفيد لديه خم�صون �صجرة قائمة مببلغ 3000  ريال. ودعم كل َمْن يقوم باإ�صتزر�ع 50 �صجرة مببلغ 

3000 ريال. مع �أخذ تعهد على �مل�صتفيد برعاية �لأ�صجار �مل�صتزرعة. وقامت بت�صكيل فريق عمل للمتابعة. كما قامت �جلمعية ب�صر�ء 

ماكينة لطحن بذور �لبان. وقامت كذلك ب�صر�ء مع�صرة ل�صتخر�ج زيت �لبان. وتقوم �جلمعية بجمع �لبذور من �ملز�رعني وع�صرها 

وتعبئتها وبيعها، حيث بلغت قيمة زيت �لبان ع�صرة �أ�صعاف قيمة زيت �لزيتون، وبلغ عدد �مل�صتفيدين من �مل�صروع 60 م�صتفيًد�.

كما �أ�صارت �لدر��صة �إىل بع�ص �ملعوقات �لتي و�جهت تنفيذ �لفكرة و�لتي متثلت يف: جهل كثري من �صكان �لدرع �لعربي )فيما عد� 

معرفتهم  من  �لرغم  على  �ملتعددة،  وفو�ئدها  �ل�صجرة  هذه  باأهمية  �ملجاورة(  �ملحافظات  وبع�ص  و�لوجه  �لعال  حمافظتي  �صكان 

با�صمها.قلة ��صتزر�ع �صكان حمافظتي �لعال و�لوجه لهذه �ل�صجرة، ب�صبب �صعف �ملو�رد �ملالية لكثري منهم. 
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عدم توفر معا�صر �آلية حديثة.�صعوبة ��صتخال�ص �لزيت بالطرق �لتقليدية، عدم �عتماد هذه �ل�صجرة �صمن �لأ�صجار �لقت�صادية 

�لتي يدعمها �صندوق �لتنمية �لزر�عي، عدم وجود د�عمني من �لقطاع �خلا�ص لدعم �لر�غبني يف ��صتزر�ع هذه �ل�صجرة مبو�قعها 

�ملثالية، عدم وجود جمعيات متخ�ص�صة لدعم ��صتزر�ع هذه �ل�صجرة، وتقدمي �ل�صت�صار�ت �لفنية و�ملتابعة �لدورية، ل�صمان جناح 

م�صاريع �ل�صتزر�ع، عدم تو�فر �لكميات �لالزمة من �لزيت؛ لتغطية طلب �لأ�صو�ق للزيت، �ملبالغة يف �أ�صعار زيت �لبان.

و�أو�صت �لدر��صة ب�صرورة تثقيف �ملجتمع باأهمية هذه �ل�صجرة، ودعم �صغار �ملز�رعني و�لر�غبني با�صتزر�ع هذه �ل�صجرة، و��صتزر�ع 

�ل�صجرة  هذه  و��صتزر�ع  �ملثالية،  مو�قعها  يف  با�صتزر�عها  �مل�صتثمرين  كبار  وت�صجيع  �لعامة،  و�حلد�ئق  باملتنزهات  �ل�صجرة  هذه 

كم�صد�ت للرياح بدًل من �لأثل و�لبزرومي، و�أهمية دعم جمعية �لرب �خلريية بجيدة مبعا�صر حديثة ل�صتخر�ج زيت من بذور �لبان 

ودعمها باملو�رد �ملالية؛ لت�صجيع ��صتزر�عها ملا لديها من خربة، و�صرورة عمل �ملزيد من �لدر��صات؛ ملعرفة ما ي�صتجد من فو�ئدها 

�لطبية و�لقت�صادية و�لبيئية و�لطرق �ملثالية ل�صتزر�عها جتاريًا، و�لعمل على ت�صويق منتجاتها حمليًا وخليجيًا وعربيًا وعامليًا.

الدراسات العربية:
تطرقت در��صة )�لعيو�ص، 2010( �إىل جتربة جمعية �أولد ميمون باململكة �ملغربية و�لتي متثلت يف �إن�صاء ور�صة تعاونية للحد�دة 

ب�صر�كة مع �للجنة �لإقليمية للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية، بحيث ت�صتقطب كل من له �لرغبة من �أبناء �لقرية، ويتم تدريبهم 

�أخرى قامت  �إ�صر�ف �جلمعية. ومن ناحية  �أن يعملو� بالور�صة بعد �تقانهم للمهنة، ويتم ذلك حتت  على مهار�ت �حلد�دة، على 

�للتحاق  على  �لقرية  �صباب  �صاعدت �جلمعية  كما  �ل�صباب.  هوؤلء  بو��صطة  ت�صغيلها  باإن�صاء حمالت حد�دة �صغرية مت  �جلمعية 

وتغيري ظروفهم �لجتماعية  �لعمل،  �إيجاد فر�ص  �لقرية يف  �صباب  �إىل م�صاعدة  �لربنامج  �لقائمة. يهدف  ببع�ص ور�ص �حلد�دة 

و�لقت�صادية و�إنقاذهم من بر�ثن �لبطالة و�لفر�غ. تربعت �إحدى �ملح�صنات بقطعة �لأر�ص �لتي مت �إن�صاء �لور�صة �لتعاونية للحد�دة 

عليها، وقامت جمعية �أولد ميمون �خلريية ببناء �لور�صة، وربطها ب�صبكة �ملياه، وكذلك تدريب وتاأهيل �ل�صباب �لذين �أبدو� �لرغبة 

يف �للتحاق بامل�صروع. �أما �ملبادرة �لوطنية للتنمية �لب�صرية فقد قامت بربط �لور�صة بال�صبكة �لكهربائية، كما قامت بتجهيز �لور�صة 

بكافة �ملعد�ت و�ملو�د �لأولية �لالزمة لبدء �مل�صروع، كما �صاهمت بتدريب وتاأهيل �ل�صباب ملدة ع�صرة �أ�صهر.
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حتت  تنفييذه  مت  جماعي  م�صروع  وهو  �ل�صود�ن،  يف  حليمة  �أبو  حا�صنة  جتربة  و�لتحليل  بالدر��صة  )علي،2010(  در��صة  تناولت 

لالإنتاج �حليو�ين  وت�صم وحدة  �ملنطقة  نوعها يف  �لأوىل من  �أبوحليمة هي  �لجتماعية. وحا�صنة منطقة  �ل�صوؤون  وز�رة  �إ�صر�ف 

و�لإنتاج �لنباتي و�ل�صناعات �لتحويلية بجانب �لوحدة �لإد�رية، ت�صتمل على 13 ن�صاًطا �إنتاجًيا مملوكة للخريجني ت�صرف �لأمانة 

�لعامة عليهم وتدربهم وتقدم لهم �مل�صاعد�ت �ملطلوبة وت�صل مدة �حل�صانة �إىل ثالث �صنو�ت �أو تقل يتخرج بعدها �خلريج باأ�صوله 

– 2003م(. وحملة  وخربته ليوؤ�ص�ص م�صروعه يف �أي مكان ير�ه. وي�صتهدف �مل�صروع حملة �لبكالوريو�ص خريجي �لفرتة )1995 

�لدبلوم )ثالثة �صنو�ت( يف �لفرتة )1995 – 2003م(.

ويتم �لعمل من خالل م�صارين هما: م�صار �لتدريب �لتحويلي: �لذي نفذ ب�صر�كة مع هيئة �لتعليم �لتقني يعالج عدم �لتو�فق بني 

خمرجات �لتعليم �لعايل و�إحتياجات �صوق �لعمل ويعمل من خالل حتويل تخ�ص�صات �خلريجني ح�صب �إحتياجات �ل�صوق عن طريق 

منهج يدر�ص يف 200 �صاعة. وم�صار متويل �مل�صروعات �ل�صغرية: يقوم هذ� �مل�صار على متويل عدد من �خلريجني �أفر�ًد� وجماعات 

لتنفيذ م�صروعات خا�صة بهم يف �صتى �ملجالت وذلك من خالل حمفظة خا�صة مت تاأ�صي�صها بو�صاطة عدد من �مل�صارف يتوىل 

م�صرف �لدخار و�لتنمية �لجتماعية دوًر� ر�ئًد� فيها بدعم من وز�رة �ملالية و�لتي ت�صهم بـ 54% من قيمة �لتمويل.

وي�صرتط لتمويل �خلريج �لتايل: �أن يكون م�صجاًل يف دليل �خلريجني لدي مكتب �ملدير �لتنفيذي للولية. تقدمي �مل�صتند�ت �لآتية 

�لوطنية  �خلدمة  من  طرف  خلو  �لأقل،  على  �صنو�ت  ثالث  قبل  �صادرة  وتكون  �لت�صنني  �أو  �مليالد  �صهادة  �جلامعية،  )�ل�صهادة 

للخا�صعني لها، �إقر�ر بعدم �صغله لأي وظيفة �أو عمل �آخر طيلة فرتة �ل�صد�د.  ملء ��صتمارة �نتخاب �خلريج بالولية.

وتتعدد �صيغ �لتمويل بتعدد �لأن�صطة �ملمولة و�مل�صروعات حيث تتم �أو ترعي �ملو�ءمة بني طبيعة �مل�صروع و�ل�صيغة �لتمويلية �ملثلي 

�مل�صتقة  و�صيغها  �مل�صاركة  �لإيجاري(.  �لتمليك   ( بالتمليك  �ملنتهية  �لتالية:�لإجارة  �لتمويل  �صيغ  �مل�صروع  ويعتمد  تنا�صبه  �لتي 

 : يف  تتمثل  مادية  �صمانات  هناك  فاإن  �ملطلوبة  �ل�صمانات  يخ�ص  فيما  �أما  و�مل�صاربة.  �ملر�بحة.  م�صانعة(.  مقاولة،  )مز�رع، 

�لرهن �حليازي لأ�صول �مل�صروع )�صمان �مل�صروع(. �لرهن �ملقتنيات �لثمينة. �لتاأمني على �أ�صول �مل�صروع. رهن �لعقار�ت و�لأ�صول 

�لأخرى و�ملنقولت )يف حالة وجودها(، و�صمانات �لطرف �لثالث )�ل�صمان �ل�صخ�صي(. �لفرتة �لزمنية لال�صرتد�د من �صنة �إىل 

ثالث �صنو�ت كحد �أق�صى تتحدد  �لفرتة ح�صب نوعية �مل�صروع ودر��صة �جلدوى. ويكون �ل�صد�د من خالل عائد�ت و�أرباح �مل�صروع، 

�لبنك  قبل  �لقانونية من  للم�صاءلة  ويكون �خلريج عر�صة  �ملحفظة،  �إد�رة  مع  بالتفاق  �ملقدمة  و�لدر��صة  �مل�صروع  ح�صب طبيعة 

و�ملحفظة �إذ� مل يقم بال�صد�د ح�صب ما هو من�صو�ص عليه �أو وقوع �أي تعد منه يوؤدي �إىل �لإ�صر�ر بامل�صروع �أو �مل�صاركني.
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�أهمها: �صعف �لوعي �مل�صريف للم�صتهدفني،  �أبو حليمة و�لتي من  و�أ�صارت �لدر��صة �إىل �مل�صاكل و�ملعوقات �لتي و�جهت حا�صنة 

�لعالية  �لإد�رية  و�لتكلفة  �لبنكية،  �ل�صمانات  على  �حل�صول  و�صعوبة  �مل�صروعات،  ومنطية  �لتعرث،  �إىل  تف�صي  �لت�صويق  م�صاكل 

لالإقر��ص و�ملتابعة،و �لبريوقر�طية وطول �لإجر�ء�ت ملنح �لتمويل،و�صعف جتاوب �لبنوك �لتجارية مع �لتجربة، وم�صكلة �لبطالة 

�ملت�صاعدة و�صط �ل�صباب، و�صعف �لقدر�ت �ملهنية و�صط �ل�صباب، و�صعف �ملتابعة و�ملر�قبة �لإد�رية للم�صروعات، وعدم كفاية 

�لتمويل، وتغول �مل�صروعات �لكبرية على حق �ل�صغرية لعدم و�صوح �لروؤيا، و�صعف در��صات جدوى م�صروعات �ل�صغرية، عدم وجود 

قاعدة بيانات م�صرتكة بني موؤ�ص�صات �لتمويل �ل�صغري، مع �صرورة در��صة �لتجارب �ل�صابقة لال�صتفادة منها م�صتقباًل، ومو�صمية 

�ملو�د �خلام توؤثر يف ��صتد�مة �مل�صروعات، و�صعف �صبكات �لت�صال و�لطرق توؤدي �إىل �صعف �لت�صويق،و�رتفاع �أ�صعار م�صتلزمات 

�لإنتاج يف �أ�صو�ق �لريف، وعدم وجود تقنية مالئمة لالإنتاج يف �لريف، و�صعف �لكفاءة  �لإد�رية و�لفنية، وعدم �لرغبة يف �لعمل 

�حلر وتف�صيل �لوظيفة، وق�صر فرتة متويل �ملحفظة،وعدم و�صوح �لروؤيا يف �لخت�صا�صات بني �لولية و�ملركز، �إ�صافة �إىل تعدد 

م�صادر �لر�صوم و�جلبايات مما بوؤدي �ىل �صعف �لعائد�ت.

منح  مناهج  على  �ملنفذة  �جلهات  لكال  �ملكثف  �لتدريب  يف  فتتمثل   - �ملجال  هذ�  يف  �خلرب�ء  مقرتحات  ح�صب   - احللول  اأما 

�ملنتج  بجودة  و�لهتمام  �ل�صوق،  در��صة  كيفية  على  للم�صتفيد  و�لتدريب  �مل�صرفية،  �لأ�ص�ص  على  وللم�صتفيدين  �ل�صغري  �لتمويل 

وتطوير �ل�صناعات �ل�صغرية و�حلرفية، و�بتد�ع �أ�صاليب جديدة لل�صمانات، وخلق نافذة تعمل يف �لتمويل �لتجاري لدعم �لتمويل 

�ل�صغري، و�لعمل على ت�صميم نظام مب�صط ملنح �لتمويل مع �إ�صافة نوعية للكادر �لعامل، و�ل�صتفادة من فر�ص �ل�صتثمار �ملتاحة 

للموؤ�ص�صات �لأجنبية و�ملحلية بناًء على مفهوم �لأولوية للكفاءة �لوطنية، و�لهتمام بالتدريب �ملهني و�لتقني، و�لتدريب على �أحدث 

تعريف  �إيجاد  على  و�لعمل  �لعلمية،  �لدر��صات  على  �لتمويل  حجم  وبناء  �ل�صغرية،  �مل�صروعات  يف  �لأد�ء  لرتقية  �ملتبعة  �لطرق 

متفق عليه للم�صروعات �ل�صغرية يتنا�صب مع طبيعة �لرتكيبة �لجتماعية و�لقت�صادية لل�صود�ن، و�لتدريب على �إعد�د در��صات 

�جلدوى �ملب�صطة للم�صتفيدين، و�لتن�صيق بني موؤ�ص�صات �لتمويل �ل�صغري من خالل �صبكة �ملعلومات، وزيادة �ل�صرف على �لبحوث 

و�لدر��صات؛ لتطوير �لأد�ء يف �لتمويل �ل�صغري، وتنويع �مل�صروعات و�لبد�ئل ل�صمان ��صتد�مة �لدخل، وربط مناطق �لإنتاج ب�صبكات 

�لطرق و�لإت�صالت، مع �ل�صعي لتوفري م�صتلزمات �لإنتاج بناًء على در��صة �مل�صروع، و�لهتمام بتوفري �لتقنية �ملالئمة بناًء على 

در��صة �لبيئة �ملحيطة بامل�صروع، وتدريب �لعاملني يف �لتمويل �ل�صغري على �لأ�صاليب �لإد�رية و�لتمويلية �ملالئمة، و�بتكار �صيا�صات 

�قت�صادية جتعل �لعمل �حلر جاذبًا، وعمل در��صة فنية و�قت�صادية لتحديد �لفرتة �لالزمة لتحريك �لتمويل. و�إعد�د قانون يحكم 

�لخت�صا�صات و��صت�صد�ر ت�صريع يحمي �لعمال �ل�صغرية خا�صة تلك �ملرتبطة بالتقليل من حدة �لفقر يف �ملجتمع.
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�أما در��صة )حامد، 1433 (فقد تناولت م�صروع تنمية �ملن�صاآت �ل�صغرية و�حلرفية بجمهورية م�صر �لعربية، ويهدف �مل�صروع �إىل 

�لقت�صادي  �مل�صتوى  ورفع  فر�ص عمل جديدة  وخلق  �لقومي  �لقت�صاد  و�حلرفية يف  �ل�صغرية  �مل�صروعات  قطاع  م�صاهمة  تعظيم 

و�لجتماعي لأ�صحاب �مل�صروعات �ل�صغرية و�حلرفية . يبد�أ �لتمويل من 1000 ج- 75000 ج بنظام �لقر�ص �لدو�ر. وحقق �مل�صروع 

�لعديد من �لأهد�ف �لتي �صعت �إليها حيث حت�صن م�صتوى دخل �مل�صتفيدين من �مل�صروع و�لتمويل �لذي يقدمه �مل�صروع .

�أما در��صة )عبد �لعزيز، 2011 م(فتناولت م�صروع �ل�صندوق �لجتماعي للتنمية وحت�صني م�صتوى معي�صة �لفقر�ء،وتهدف م�صروعات 

�لدخل  �لأ�صر �مل�صرية من ذوي  توفر فر�ص عمل وزيادة دخل  �إىل   ليوؤدي ذلك  �ل�صغرية  �مل�صروعات  تنمية قطاع  �إىل  �ل�صندوق 

�ملحدود، وذلك عرب ن�صر ثقافة �لعمل �حلر وتوفري �لتمويل للم�صاريع �ل�صغرية �إ�صافة �ىل تقدمي �لرعاية لالأ�صر �لفقرية . وي�صعى 

. وقد ترتب على  �إىل خلق �صر�كات مع �لأجهزة �حلكومية وقطاع �لإعمال و�لقطاع �خلا�ص وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين  �ل�صندوق 

م�صاريع �ل�صندوق �لعديد من �لفو�ئد �لقت�صادية و�لجتماعية على م�صتوى �ملجتمع ب�صكل عام وحت�صن يف �لظروف �ملعي�صية لالأ�صر 

�مل�صرية ب�صكل خا�ص .

المحور الرابع: برامج اإلسكان الخيري
يعرف �مل�صكن باأنه �لبناء �لذي ياأوي �لإن�صان وي�صمل هذ� �ملاأوى كل �ل�صروريات و�لت�صهيالت و�لتجهيز�ت و�لأدو�ت �لتي يحتاجها �أو 

يرغبها �لفرد ل�صمان حتقيق �ل�صحة �لطبيعية و�لعقلية و�ل�صعادة �لجتماعية له وللعائلة كما عرفت �إحدى خبري�ت �ل�صكان مبجال 

�لعلوم �ملنزلية �ملنزل باأنه �ملكان �لذي يقيم فيه �أفر�د تربط بينهم رو�بط حب وتعاطف وهو �ملكان �لذي تنبع فيه عالقة �ملحبة بني 

�لأبوين وبني كل فرد من �لأ�صرة. �إن �لغذ�ء و�ملاأوى و�لك�صاء هم �لأ�صياء �لأ�صا�صية �ل�صرورية للتو�جد �لإن�صاين و�لإ�صكان هو �لذي 

يحقق طلب �لحتياج �لنف�صي للماأوى �أن �مل�صكن غري �ملنا�صب قد ينتج عنه عدم �رتياح و�أمر��ص قد توؤدي �إىل �ملوت لذ� فاإن للم�صكن 

�آثار �جتماعية و�صحية ونف�صيه و�قت�صادية على �لإن�صان.

و�نطالقًا من �أهمية �مل�صكن بالن�صبة لالإن�صان، فقد قامت �لعديد من �مل�صروعات و�لرب�مج �ملوجهة لتوفري �مل�صاكن للفقر�ء كاأد�ة 

هامة وموؤثرة يف مكافحة �لفقر. وفيما يلي يتم ��صتعر��ص بع�ٍص من تلك �لتجارب.
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الدراسات السعودية:
تناولت در��صة )�جلا�صر،1431( م�صاريع �إ�صكان موؤ�ص�صة �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز لو�لديه لالإ�صكان �لتنموي، و�لتي تهدف �إىل 

بناء جممعات �صكنية للفئات �لأ�صد حاجة، وتوفري �لرب�مج �لتنموية لتحويلهم من �أ�صر حمتاجة �إىل �أ�صر تعتمد على نف�صها، بلغت 

عدد �مل�صروعات نحو 16 م�صروع ترت�وح عدد �لوحد�ت �ل�صكنية يف �مل�صاريع ما بني )50 - 380( وحدة �صكنية. وقد �أجرت �ملوؤ�ص�صة 

�صل�صلة در��صات �حلاجة لل�صكن وهي �صل�صلة مكونة من )13( جملًد� مت فيها در��صة �حلاجة لل�صكن يف كافة مناطق �ململكة، ومت 

حتديد �ملو�قع �لأ�صد حاجة لل�صكن يف تلك �ملناطق، وفقًا ملعايري �ختيار �ملو�قع  �مل�صتهدفة مثل �صعف �لبيئة �ل�صكنية و�صدة �لفاقة 

لدى �ل�صكان، وقابلية �ملوقع للنمو �لقت�صادي و�لجتماعي. �أما فيما يخ�ص �لفئات �مل�صتهدفة فاإن �ملوؤ�ص�صة ت�صتهدف ذوي �لدخل 

ا خم�ص�صة للبناء، ول ميلكون م�صكنًا خا�صًا مالئمًا للعي�ص فيه، �أو �أن م�صاكنهم �حلالية غري مالئمة  �ملنخف�ص، �لذين ل ميلكون �أر�صً

لل�صكن )�مل�صاكن �لرديئة(، على �أن يكون لدى �لفرد �مل�صتهدف �لد�فع و�لرغبة يف حت�صني م�صتو�ه �ملعي�صي.

وتقوم �ملوؤ�ص�صة عادة بعدة �إجر�ء�ت؛ لتنفيذ م�صاريعها حيث يتم حتديد �ملو�قع �لأ�صد حاجة وفقًا لدر��صات �حلاجة لل�صكن �مل�صار 

�ل�صكانية  �ل�صكنية و�لجتماعية �لر�هنة يف �ملوقع �لذي مت حتديده بغر�ص معرفة �خل�صائ�ص  �آنفًا، ثم تتم در��صة �لأو�صاع  �إليها 

و�لجتماعية و�لقت�صادية و�ل�صحية و�لتنموية لالأ�صر �ملقيمة يف �ملوقع، وبناًء على ذلك يتم حتديد �ملعايري �لتخطيطية و�لت�صميمية 

للمو�قع �مل�صتهدفة، وتخطيط وت�صميم �لبيئات �لعمر�نية �مل�صتهدفة، ثم تنفيذ �مل�صاريع �لإ�صكانية يف تلك �ملو�قع ومتابعة تنفيذها  

وتن�صيق تاأمني �خلدمات و�ملر�فق �ملطلوبة ل�صتكمالها. �لتخطيط للرب�مج �لجتماعية للفئات �مل�صتهدفة يف تلك �لتجمعات �ل�صكانية. 

�أما �ملرحلة �لأخرية من مر�حل تنفيذ �مل�صاريع فتتمثل يف �لتقومي و�لتطوير؛ حيث يتم �إعد�د در��صة تقوميية للم�صاريع ويتم قيا�ص 

م�صتوى ر�صا �مل�صتفيدين عن بيئتهم �لعمر�نية باأ�صلوب علمي، ويتم �ل�صتفادة من نتائج �لدر��صة يف حت�صني �لبيئات �لقائمة وتطوير 

�ملعايري �ل�صابقة. تطوير �أ�صاليب �لتخطيط و�لت�صميم مل�صاريع �ملوؤ�ص�صة �مل�صتقبلية.

تناولت در��صة )�لن�صو�ن، 2010( جتربة موؤ�ص�صة �لوليد بن طالل يف بناء وحد�ت �صكنية خريية، فقد قامت �ملوؤ�ص�صة ببناء جممعات 

ـ  200 (  وحدة �صكنية م�صتقلة، وقد مت تنفيذ هذه �ملجمعات  ـ 100ـ  �صكنية عبارة عن فلل �صغرية يرت�وح عددها يف كل جممع بني ) 50ـ 

يف �ملناطق �لتالية  ) حائل 100، تبوك 200، �حلدود �ل�صمالية 200، �جلوف 200، �لباحة 100، ع�صري200، �لريا�ص 200(.
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 ومت �لتن�صيق مع �أمر�ء �ملناطق على �أن يتم تاأمني �أر��صي �مل�صاريع بتخ�صي�ص قطع �صكنية منا�صبة �صمن �ملخططات �لتي مت 

تخ�صي�صها من �أجل منحها للمو�طنني، فتم حجز قطع ترت�وح م�صاحتها ما بني ) 600م2 �إىل 100ر1 م2( ح�صب خمططات 

�لأر��صي، بحيث يلتزم �صموه ببناء �لوحدة �ل�صكنية كاملة، مع �لأ�صو�ر �إ�صافة �إىل بناء �مل�صجد �جلامع يف كل خمطط  وتوفري 

�خلدمات و�لبنية �لتحتية وتقوم �لإمارة بالتن�صيق مع �جلهات �حلكومية �ملعنية يف �ملنطقة من �أجل توفري �خلدمات �لالزمة 

للم�صروع من �إي�صال �ملاء، و�لكهرباء، و�لهاتف، و�ل�صرف �ل�صحي، وزفلتة �ل�صو�رع، وخالف ذلك مما يتطلبهامل�صروع .كما 

يتم �لرتتيب مع �جلهات �لأخرى لتوفري ما يخ�صها من م�صاريع كاملد�ر�ص و�مل�صتو�صفات، ومر�كز �ل�صرطة، و�لدفاع �ملدين، 

�أن هذ� �مل�صروع يقع يف خمطط ر�صمي مكفول �خلدمات من قبل �لدولة .كما تقوم وز�رة �ل�صوؤون �لجتماعية  على �عتبار 

بتاأمني ما يلزم كل وحدة �صكنية من �لفر�ص و�لأثاث، مع �حلر�ص على �إعطاء �مل�صروع �لأولوية يف بناء مركز �جتماعي لرعاية 

�ل�صاكنني.

يتز�من مع بناء �مل�صروع ت�صكيل جلنة من �لإمارة و�جلهات �ملخت�صة يف �ملنطقة لإجر�ء در��صة م�صتفي�صة لأو�صاع �ملو�طنني 

�مل�صتحقني لهذه �مل�صاكن لتوزيعها عليهم عرب �صروط وقيود ت�صمن تقدمي �لأكرث حاجة، و�لأ�صد فاقة .يتم منح �مل�صتفيد  ــ  

�بتد�ء  ــ  ��صتمارة تخ�صي�ص ت�صمح له با�صتغالل �لبيت لل�صكنى فقط، وبعد م�صي خم�ص �صنو�ت يعطى �صك �مللكية، على �أنه 

يتم خالل تلك �ملدة متابعة حال �ل�صاكن من قبل هذه �للجنة حتى يتم �لتاأكد من �لتز�مه بال�صرط ، هذه �ملدة تكون كافية 

لتاأقلم �ملو�طن مع �لو�صع �جلديد و��صتفادته من �خلدمات �ملقدمة مما يدعوه �إىل مزيد من �ل�صتقر�ر بل ويدعوه �إىل تكري�ص 

ذلك بتطوير م�صكنه و�لتو�صع.

لالإ�صكان  �صلمان  �لأمري  جمعية  تنفذها  �لتي  �صكنية  جممعات  بناء  م�صاريع  و�صف  �إىل  )�ل�صند،1431(  در��صة  وتطرقت 

قدر�تهم  تنمية  على  وم�صاعدتهم  �ملحتاجني  لحت�صان  مهياأة  �صكنية  جممعات  �إن�صاء  �إىل  �لربنامج  يهدف  حيث  �خلريي، 

�لذ�تية للخروج من د�ئرة �لفقر، وتقدمي بر�مج تنموية ل�صاكني وحد�ت �مل�صروع �ل�صكنية من �أجل تاأهيلهم وم�صاعدتهم على 

�لتحول من معتمدين �إىل منتجني، و�لعمل على ��صتقر�ر �لأ�صر �لفقرية بتوفري �ل�صكن �ملنا�صب لهم، كما يهدف �إىل �حلد من 

�ملظاهر و�ل�صلوكيات �ل�صلبية �ملنت�صرة يف �أو�صاط �لفقر�ء و�لتي ت�صجع على �ل�صتمر�ر يف حالة �لفقر، و�لعمل على �إيجاد وقف 

موؤ�ص�صي د�ئم ل يعرتيه ما يعرتي �لأوقاف غري �ملوؤ�ص�صية من ق�صور و�ندثار جت�صيدً� ملفهوم �ل�صدقة �جلارية، و�لإ�صهام يف 

مكافحة �لفقر �صمن �جلهود �لتي تبذلها �لدولة، و�مل�صاركة يف �لتنمية �ملتكاملة �قت�صاديًا، و�جتماعيًا، وعمر�نيًا من خالل 

تقدمي منظومة متكاملة من �لرب�مج �لتنموية.
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و�أن تكون  �أن تكون �لأ�صرة �صعودية �جلن�صية،  �أهمها   وهنالك عدة �صروط ل�صتفادة �لأ�صرة من خدمات �جلمعية �لإ�صكانية 

�لأ�صرة مقيمة يف مدينة  �لريا�ص مدة لتقل عن ثالث �صنو�ت، و�أل يزيد �لدخل �ل�صهري لرب �لأ�صرة عن 3000 ريال، و�أل تكون 

�لأ�صرة قد ح�صلت على قر�ص من �صندوق �لتنمية �لعقارية، و�أل يكون حتت كفالة �لأ�صرة عمالة و�فدة بق�صد �لتجارة، و�أل 

تكون �لأ�صرة مالكة مل�صكن لئق، و�أل تكون �لأ�صرة مالكة لر�أ�صمال �أو ممتلكات ذ�ت قيمة.

وعند ��صتفادة �لأ�صرة من خدمات �جلمعية �لإ�صكانية فعليها �للتز�م ببع�ص �ل�صو�بط و�لتي تتمثل يف �أن تلتزم �لأ�صرة بت�صليم 

�لوحدة �ل�صكنية كما ��صتلمها، وتقر �لأ�صرة باأنه ليحق لها �لت�صرف يف �لوحدة �ل�صكنية بيعًا �أو رهنًا �أو تاأجريً� ظاهرً� �أو باطنًا 

�أو �لتنازل عنها ل�صخ�ص �آخر، وعلى �لأ�صرة �أل تقوم باإجر�ء �أي تعديل �أو تغيري د�خل �أو خارج �لوحدة �ل�صكنية �إل مبو�فقة خطية 

من �إد�رة �جلمعية، و�أن يلتزم رب �لأ�صرة و�فر�د �أ�صرته بامل�صاركة و�ل�صتفادة من �لرب�مج �لتنموية �لتي تقدمها �إد�رة �جلمعية 

لل�صاكنني، و�أن تلتزم �لأ�صرة باأنظمة وتعليمات �إد�رة �جلمعية.

وقدمت �لباحثة عدة تو�صيات متثلت يف: �صرورة �ل�صتفادة من �لتجارب و�خلرب�ت �لعربية و�لغربية يف جمال �لإ�صكان �خلريي، 

وذلك لدعم خرب�ت �لعاملني يف م�صروعات �لإ�صكان �خلريي باململكة �لعربية �ل�صعودية مع مر�عاة قيم وتقاليد �ملجتمع. و�أهمية  

توجيه �ملجتمع من خالل �لو�صائل �لإعالمية �ملختلفة وغريها من �لو�صائل �إىل �أهمية توفري �لإ�صكان للفئات �ملحتاجة من ذوي 

�لدخل �ملنخف�ص و�ملحدود، وتفعيل تنويع �أ�صاليب �لتمويل و�لدعم و�مل�صاندة. و�لتاأكيد على �لتو�صع يف �إن�صاء جممعات �إ�صكان 

خريي يف �لقرى و�ملحافظات �لأخرى يف جميع �أنحاء �ململكة نظرً� لأهمية هذه �مل�صروعات يف م�صاعدة �لأ�صر حمدودة �لدخل، 

و�صرورة توفري بر�مج تنموية يف �لإ�صكان �خلريي لها عائد �جتماعي �قت�صادي و�صحي للم�صتفيدين منه. وذلك لكي يتحقق 

�ل�صتثمار �لأمثل للمو�رد �لب�صرية بحيث ميكن توجيه هذه �ملو�رد و�صيانتها من خالل هذ� �لإ�صكان �خلريي.

�قرتح )باهمام،2010( برناجمًا مل�صاركة �مل�صتفيدين يف توفري م�صاكنهم باأنف�صهم؛  لتحقيق �لهدف �لرئي�صي من �لربنامج هو 

دعم �لأ�صر �لفقرية؛ لتمكينهم من �مل�صاركة يف توفري �مل�صاكن، وذلك عن طريق تكوين موؤ�ص�صات ر�عية ت�صعى لعادة تفعيل دور 

�ل�صر يف توفري م�صاكنها مبا تقدمه من دعم وخدمات ��صت�صارية وتدريبية �د�رية و�جتماعية وفنيه. 

قيام  خالل  من  ذلك  ويتم  �لر�عية:  �ملوؤ�ص�صات  تكوين  مرحلة  �لأوىل؛  �ملرحلة  كالتايل:  مر�حل  ثمانية  على  �لربنامج  ي�صتمل 

وز�رة �لإ�صكان باإعد�د ��صرت�طات و��صحة ودقيقة ملا يجب �أن ت�صتمل عليه �ملوؤ�ص�صات �لر�عية، و�إعد�د �أدلة و��صحة ومب�صطة 

ملختلف �أ�صاليب دعم �لأ�صر �مل�صتفيدة، وتوفري �لنماذج �لد�رية و�لفنية �لالزمة وذلك بالتعاون مع �جلامعات و�ملر�كز �لبحثية 

�ملتخ�ص�صة.
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 �أما �ملرحلة �لثانية فهي مرحلة �لتهيئة: ل�صمان قيام �ملوؤ�ص�صات �لر�عية ب�صكل �صليم يتعني �أن يتوفر لها �لدعم �ملايل �أو �لتمويل 

�ملهمة،  بهذه  �ل�صطالع  �ل�صكان  وز�رة  تتوىل  �أن  ويقرتح  �ملنا�صب،  �لعمل  فريق  وت�صكيل  �لتاأ�صي�صية  مبهامها  للقيام  �لالزمني 

�مل�صاكن  توفري  من  �ل�صكان  لتمكني  �لر�عية  �ملوؤ�ص�صات  �إن�صاء  لدعم  �ل�صعبي  لالإ�صكان  �ملر�صودة  �مليز�نية  من  جزء  وتخ�صي�ص 

بامل�صاركة �أو مبقدرتهم �لذ�تية.

جلمع  �ملنظمة  �لقنو�ت  وتوفري  و�لعيني،  �ملايل  �لدعم  توفري  يف  �مل�صاركة  على  �خلا�ص  �لقطاع  حث  �لوز�رة  على  يتعني  كما    

�لتربعات، وحتديد �صو�بط جمعها و�صرفها وتوظيفها.  كما يتعني على �لوز�رة �ل�صعي يف تقدمي �ل�صمانات �حلكومية �لتي متكن 

توؤهلهم  �لتي  �مل�صتفيدين من ذوي �لدخول  �أو مي�صرة يف حالة كون  �لر�عية من �حل�صول على متويل بقرو�ص ح�صنة  �ملوؤ�ص�صات 

و�ملرحلة  باأنف�صهم.  مبا�صرة  عليها  �حل�صول  ي�صتطيعون  ل  ولكنهم  عليها،  �صيح�صلون  �لتي  للم�صاكن  مي�صرة  باأق�صاط  للت�صديد 

�لثالثة هي مرحلة ما قبل �مل�صاركة: ويف هذه �ملرحلة يتم و�صع معايري �ختيار �لأ�صر �لتي ميكن �أن ت�صتفيد من بر�مج �ملوؤ�ص�صات 

�لر�عية، ثم �إعد�د ��صتمار�ت جمع �ملعلومات. ثم تهيئة �لأ�صر ملرحلة �مل�صح �مليد�ين وذلك باإعالنهم وتوعيتهم بالفكرة �أهد�فها، 

ثم �لقيام بامل�صح �مليد�ين وجمع �لبيانات وتكوين قاعدة معلومات عن �لأ�صر �مل�صتهدفة، وحتديد �لأ�صر �ملوؤهلة و�لرب�مج �ملنا�صبة 

�ملر�فق  وقربه من  �ملوقع  ناحية  �ل�صكني من  �مل�صروع  لإقامة  �لأن�صب  �لأر�ص  �أي�صًا �حل�صول على  يتعني  وبالتو�زي مع ذلك  لها. 

و�خلدمات وفر�ص �لعمل، و�مل�صاحة �لكافية ل�صتيعاب �لأ�صر �ملر�صحة، و�صالحيتها للبناء عليها باأقل تكلفة، و��صتكمال �لإجر�ء�ت 

و�لت�صاريح �خلا�صة بالبناء على �لأر�ص، وتوفر �لبنية �لتحتية �أو �إمكانية �إي�صالها بي�صر و�صهولة، و�لبدء يف �إجر�ء�ت �إي�صالها، 

وغريها من �لإجر�ء�ت �خلا�صة با�صتكمال توفري �لأر�ص، و��صتكمال عمليات جتهيزها لأعمال بناء �مل�صاكن، و�لت�صال باجلهات 

تعد مرحلة حتديد  �مل�صاركة:  �ملدخل  �لر�بعة فهي مرحلة   �ملرحلة  �أما  �لأ�صا�صية.  �لتحتية  �لبنية  وتوفري مر�فق  لتو�صيل  �ملعينة 

�ملدخل �لأن�صب للم�صاركة، و�صياغة خطة �لعمل �ملقرتحة لربنامج توفري �مل�صاكن مب�صاركة �لأ�صر �مل�صتفيدة تتويجًا جلميع �جلهود 

�ل�صابقة.  ويعد جناح حتديد �ملدخل �لأن�صب، بناء على �ملعطيات �لتي توفرت لدى فريق عمل �ملوؤ�ص�صة �لر�عية، وترجمتهم له �إىل 

خطة عمل منا�صبة �ملفتاح �إىل �لنجاح يف متكني �ل�صكان من توفري م�صاكنهم مبقدرتهم �لذ�تية �أو بامل�صاركة يف توفريها.  ويوؤثر يف 

حتديد �ملدخل و�صياغة �خلطة �أربعة متغري�ت �أ�صا�صية هي: �لدعم �ملايل �أو �لعيني �ملتاح، �لرعاية �لفنية �ملتوفرة، م�صتوى م�صاركة 

�لب�صيطة(،  و�لعمال  �ل�صر�ف  �لنهاء،  �عمال  �مل�صاركة يف  �لعمل مع �حلرفيني،  بالأعمال كاملة،  ونوعه )�لقيام  �ملتوقع  �لأ�صر 

وكذلك طبيعة تلك �مل�صاركة )�لفردية �أو �لأ�صرية، و�لعمل يف جمموعات، و�لعمل كمجتمع متكامل(. 
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و�ملرحلة �خلام�صة هي مرحلة ما قبل �لتطوير: ت�صتمل هذه �ملرحلة على �أعمال �لتجهيز �لفنية �مل�صاندة للم�صروع، و�لتي يجب �أن 

تقوم بها �ملوؤ�ص�صة �لر�عية ب�صكل م�صتقل ومطلق، ومن دون �حلاجة �إىل م�صاركة �لأ�صر �مل�صتفيدة.  وميكن �أن تكون بع�ص عنا�صرها 

قد �صبق �لبدء فيها يف �ملر�حل �ل�صابقة، �إل �أن �كتمال �أعمالها ميثل �لقاعدة �لأ�صا�صية لنطالق �أعمال �لتطوير يف توفري �مل�صاكن 

مب�صاركة �لأ�صر �مل�صتفيدة.  وت�صتمل هذه �ملرحلة على مر�جعة ��صرت�طات �لتخطيط وتنظيمات �لبناء و�ملطالبة بتعديلها �إذ� لزم 

�لأمر، و�أعمال جتهيز �ملخططات و��صتكمال ��صت�صد�ر �لرخ�ص �لالزمة للبناء و�لتطوير، و�أعمال تهيئة �لأر�ص، وتوفري مر�فق 

وتقدمي  �مل�صتفيدة،  لالأ�صر  �ملي�صر  �لتمويل  �أو  �لدعم  حت�صيل  عمليات  ت�صمل  كما  �لأ�صا�صية.   �خلدمات  ومباين  �لتحتية،  �لبنية 

�ل�صمانات �لالزمة للجهة �ملمولة. و�ملرحلة �ل�صاد�صة هي مرحلة �لتدريب: متثل هذه �ملرحلة �لبد�ية �لفعلية لتفاعل �لأ�صر �مل�صتفيدة.  

لنجاح هذه  وي�صتلزم  �مل�صتفيدين.  مل�صاركة  �لإيجابي  �لتفعيل  نحو  �لأوىل  بنجاح �خلطوة  �لتدريبية  �لدورة  بر�مج  ��صتكمال  ويعد 

�ملرحلة �لإعد�د �جليد، وتوفري كامل �ملو�د �لتدريبية و�لتجهيز�ت �للوج�صتية قبل دعوة �مل�صتفيدين و�لبدء يف �أعمال ور�صة �لعمل 

�لتدريبية. و�ملرحلة �ل�صابعة هي مرحلة �لت�صميم: متثل مرحلة �لت�صميم �متد�دً� طبيعيًا ملرحلة �لتدريب.  وتعد م�صاركة �لأ�صر 

�ل�صكنية  �لوحد�ت  �لوظيفية يف  �لأ�صا�صي ل�صمان حتقيق �حتياجاتهم �لجتماعية ومتطلباتهم  �مل�صتفيدة يف هذه �ملرحلة �ملحور 

ويف �مل�صروع �لإ�صكاين ب�صكل كامل.  فبنجاح هذه �ملرحلة ت�صتطيع �ملوؤ�ص�صة �لر�عية �أن توفر م�صاكن حتقق رغبات �ل�صكان وتفي 

باحتياجاتهم �صمن �لإمكانات �ملادية و�لتقنية �ملتاحة لهم، ويف �إطار مينحهم �لر�صا بامل�صاكن �لتي يح�صلون عليها، وي�صعرهم 

بدورهم �لإيجابي يف ت�صكيلها. �أما �ملرحلة �لثامنة و�لأخرية فهي مرحلة �لتنفيذ: تعد مرحلة م�صاركة �لأ�صر �مل�صتفيدة يف تنفيذ 

�مل�صاكن �أطول �ملر�حل و�أكرثها �صعوبة عليهم وعلى �ملوؤ�ص�صة �لر�عية.  وتتطلب هذه �ملرحلة جهدً� �إد�ريًا م�صاعفًا من قبل �ملوؤ�ص�صة 

�لر�عية، وجهدً� م�صتمرً� ومتو��صاًل من �لأ�صر �مل�صاركة.  كما �أن �لدقة و�لنظام و�لتعاون عو�مل �أ�صا�صية ل�صتكمال �أعمال �لتنفيذ 

�أ�صا�صية، ُتعنى �خلطوة �لأوىل باأعمال �لإعد�د �لأويل، وهي ��صتمر�ر  بي�صر و�صهولة.  وتتكون مرحلة �لتنفيذ من خم�ص خطو�ت 

لبع�ص �أعمال �خلطو�ت �ل�صابقة فيما يخ�ص تطوير تقنية �لبناء، وحتديد م�صتوى م�صاركة �لأ�صر �مل�صتفيدة يف تنفيذ م�صاكنها.  

وتعنى �خلطوة �لثانية بالإعد�د للتدريب، بدءً� من �إعد�د �لربنامج �لتدريبي، وتهيئة ور�صة �لعمل �مليد�ين، وتوفري �ملعد�ت، وختامًا 

بجدولة �لأعمال.  ومتثل �خلطوة �لثالثة �أعمال �لتدريب �مليد�ين، مبا ت�صتمل عليه من �إطالع �مل�صاركني على تفا�صيل تقنية �لبناء 

�ملقرتحة، ومر�حل تطبيقها، وحتديد �أدو�رهم يف �لتنفيذ، وتعريفهم بها، وتدريبهم عليها.  يليها خطوة �لإعد�د للتنفيذ، وتركز 

على ��صتكمال طلب معد�ت �لبناء ومو�د �لبناء وتخزينها، و�لتعاقد مع �حلرفيني �ملتخ�ص�صني، وتوزيع �ملهام على �مل�صاركني. ويف 

�لنهاية خطوة �لتنفيذ، �صو�ًء كان باملقدرة �لذ�تية لالأ�صر �مل�صتفيدة �أو مب�صاركتهم �جلزئية يف �لتنفيذ.
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الدراسات العربية:
تناولت در��صة )�لهذيلي،2010(  �إ�صهامات �صندوق �لوطني للت�صامن يف تون�ص يف حماربة �لفقر، و�أ�صار �إىل �أن لل�صندوق �آليات و�أدو�ت 

”فوبرولو�ص1“ وذلك بتويل  �أهم تلك �لآليات �مل�صاهمة يف متويل �قتناء �مل�صاكن �لجتماعية من �صنف  متعددة يف هذ� �ل�صاأن ومن 

�ل�صندوق منذ �أبريل 2008 و�إىل غاية �كتوبر 2010 �صرف 3.053 م.د لفائدة 1066 منتفع من حمدودي �لدخل متت م�صاعدتهم على 

توفري �لتمويل �لذ�تي لقتناء هذ� �ل�صنف من �مل�صاكن، حيث يتم حتديد �ملنتفعني بناًء على در��صات �جتماعية وهند�صية يقوم بها 

�ل�صندوق، كما نحى �ل�صندوق منًحى �آخر عندما توىل خالل �لفرتة 2007-2009 �مل�صاهمة يف متويل �لربنامج �لرئا�صي للنهو�ص بــ26 

حيًا �صعبيًا حميطًا بالعا�صمة وبع�ص �ملدن �لكربى و�لتي بلغتها ميز�نيتها نحو 114 مليون دينار �صاهم فيها �ل�صندوق بنحو 75 مليون 

دينار.

المحور الخامس: برامج التكافل االجتماعي
�لتكافل �لجتماعي هو �أن يت�صامن �أبناء �ملجتمع ويت�صاندو� فيما بينهم ملعاجلة م�صكالت �لفقر و�لعجزمبعنى �أن يكون �أفر�د �ملجتمع 

م�صاركني يف �ملحافظة على �مل�صالح �لعامة و�خلا�صة، ودفع �ملفا�صد و�لأ�صر�ر �ملادية و�ملعنوية، بحيث ي�صعر كل فرد فيه �أنه �إىل جانب 

�حلقوق �لتي له فاإن عليه و�جبات جتاه �لآخرين، وخا�صة �لذين لي�ص با�صتطاعتهم �أن يحققو� حاجاتهم �خلا�صة، وذلك باإي�صال �ملنافع 

�إليهم، ودفع �لأ�صر�ر عنهم.

و�لتكافل �لجتماعي بهذ� �لتعريف يلعب دورً� هامًا وحموريًا يف �حلد من �لآثار �ل�صلبية للفقر، ومتثلت مظاهر �لتكافل يف �لعديد من 

بر�مج �ملعونة و�لإغاثة و�لرب�مج �لتي تو�جه �لكو�رث و�لظروف �لطارئة، وكذلك بر�مج �جلمعيات �خلريية و�للجان �لأهلية، وفيما يلي 

يتم ��صتعر��ص بع�ص �لتجارب و�لأفكار و�ملقرتحات يف جمال �لتكافل �لجتماعي.
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الدراسات السعودية:
��صتعر�صت در��صة )�ملطوع،1431( عددً� من بر�مج �لتكافل �لجتماعي �لتي تنفذها �إد�رة �أوقاف �صالح بن عبد �لعزيز 

�لر�جحي، ومن تلك �لرب�مج ما يلي:

برنامج التكافل الجتماعي:

 ويهدف �إىل م�صاندة �جلهود �لتي تقوم بها �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�جلمعيات �خلريية لتفعيل دورها �لجتماعي يف دعم 

وم�صاعدة �لأ�صر �لفقرية، و�مل�صاهمة يف دعم �لأ�صر �ملحتاجة و�لتخفيف عنها وتقدمي �لعون لها، و�لتاأكيد على مبد�أ �لتكافل 

�أوقاف �صالح بن عبد�لعزيز �لر�جحي يف  �إد�رة  �لجتماعي �لذي ي�صت�صعر �لأ�صر �لفقرية و�ملحتاجة، و�لتاأكيد على دور 

خدمة �ملجتمع. وتقوم �إد�رة �لأعمال �خلريية يف �إد�رة �لأوقاف بح�صر �جلمعيات �لأ�صد �حتياجًا من فئة )�أ( وفئة )ب( 

مع  �لتن�صيق  يتم  ثم  �لجتماعية،  �ل�صوؤون  لوز�رة  �لتابعة  �لأهلية  و�جلمعيات  للموؤ�ص�صات  �لعامة  �لإد�رة  لت�صنيف  وفقًا 

�جلمعيات �خلريية �ملر�صحة لتحديد �ملحتاجني، وطلب م�صوغات �لرت�صيح، ويتم در��صة �حلالت �لو�ردة من �جلمعيات 

�خلريية باململكة �لعربية �ل�صعودية، ومن ثم يتم �إعد�د قائمة باأ�صماء �لفقر�ء و�لأيتام و�لأر�مل �ملر�صحني وفقًا للدر��صات 

للحالت  �ملبا�صرة  �ملالية  �مل�صاعد�ت  تقدمي  يتم  ثم  ومن  �لإد�رة،  يف  �لجتماعيون  �لباحثون  بها  يقوم  �لتي  �لجتماعية 

�مل�صتحقة، حيث يتم �إ�صد�ر �صيكات �مل�صاعد�ت باأ�صماء �مل�صتفيدين مبا�صرة �أو تودع بح�صاباتهم يف �لبنوك مبا�صرة.

برنامج توزيع التمور:

�إدر�كها وتلم�صها حلاجات  �إد�رة �لأوقاف �صنويًا، �نطالقًا من   �لذي يعد �أحد �لرب�مج �خلريية �مل�صتمرة �لتي تقوم بها 

�لأ�صر �ملحتاجة يف خمتلف مناطق �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وتقوم �إد�رة �لأوقاف بتوزيع �لتمور على �ملحتاجني بالتعاون 

مع �جلمعيات �خلريية و�ملوؤ�ص�صات. ويهدف �لربنامج �إىل م�صاعدة �جلمعيات �خلريية يف تقدمي �لتمور لالأ�صر �ملحتاجة، 

تذليل بع�ص �ل�صعوبات �لتي قد تقف �أمام �جلمعيات �خلريية يف تاأمني بع�ص �ملو�د �لغـذ�ئية لالأ�صر �ملحتاجة، �لتاأكيد على 

دور �إد�رة �أوقاف �صالح بن عبد�لعزيز �لر�جحي يف خدمة �ملجتمع. تقوم �إد�رة �لأعمال �خلريية باإد�رة �لأوقاف بح�صر 

�جلمعيات �لأ�صد �حتياجًا من فئة )�أ( وفقًا لت�صنيف �لإد�رة �لعامة للموؤ�ص�صات و�جلمعيات �لأهلية �لتابعة لوز�رة �ل�صوؤون 

�لجتماعية، و�لتن�صيق مع �جلمعيات �خلريية �ملر�صحة ملعرفة عدد �مل�صتفيدين لديها، ثم  حتديد �لكمية �ملخ�ص�صة لكل 

�لأوقاف  �إد�رة  تقوم  دقيقة  ومعايري  لن�صب  وفقًا  ذلك  يتم  �جلمعية،حيث  من  �مل�صتفيدين  لعدد  وفقًا  �لتمور  من  جمعية 

مبعاجلتها وحتديدها، ومن ثم يتم توزيع �لتمور على �جلمعيات �خلريية �مل�صتفيدة.
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برنامج دفء وغذاء: 

كثري من �لأ�صر �لفقرية تعاين يف �ل�صتاء �لقار�ص، وخ�صو�صًا �أن درجات �حلر�رة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف ف�صل �ل�صتاء تنخف�ص 

يف �صهر يناير �إىل درجة�لتجّمد يف �أجز�ء و��صعة من �صمال �لبالد وو�صطها؛ مما يحتم على �لقادرين �أن يهبو� لتقدمي �لعون و�مل�صاعدة 

لإخو�نهم. ومت تنفيذ هذ� �لربنامج �صنويًا بالتن�صيق مع عدد من جمعيات �لرب �خلريية يف �صت مناطق من مناطق �ململكة �لأكرث برودة 

�ل�صمالية، �جلوف، تبوك، ويقوم هذ� �لربنامج  �ل�صرقية، �حلدود  �لق�صيم، حائل، �ملنطقة  �ملناطق هي:  �ل�صتاء، وهذه  خالل ف�صل 

�ملو�د  �إىل  بالإ�صافة  بطانيات كبرية،  تدفئة، وخم�ص  �ل�صالل: )جهاز  �أهم مكونات هذه  ومن  �ملحتاجني  لهوؤلء  بتقدمي �صالل خريية 

�لغذ�ئية �ملكونة من: �لأرز، و�ل�صكر، و�لدقيق، و�لزيت، و�ملكرونة، وحليب �لأطفال(، وتتوىل �جلمعيات �خلريية �صرف تلك �ل�صالل 

وتوزيعها على �مل�صتفيدين. يهدف �لربنامج �إىل �لعمل مببادئ �لتكافل �لجتماعي �لتي ت�صت�صعر �لأ�صر �ملحتاجة و�لوقوف معها، �مل�صاهمة 

يف دعم �لأ�صر �ملحتاجة و�لتخفيف عنها وتقدمي �لعون لها يف ف�صل �ل�صتاء، �مل�صاركة �لفاعلة من قبل �إد�رة �لأوقاف يف م�صاندة �جلهود 

�إد�رة �لأوقاف بتحديد �جلمعيات  �لأ�صر �ملحتاجة. تقوم  �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�جلمعيات �خلريية يف دعم وم�صاعدة  �لتي تقوم بها 

�خلريية �لأ�صد حاجة لهذ� �لربنامج؛ حيث ُتر�عى يف ذلك �ملناطق �لأكرث برودة يف ف�صل �ل�صتاء على م�صتوى �ململكة �لعربية �ل�صعودية، 

ثم تقوم بتاأمني �ل�صالل �خلريية �ملطلوبة من �إحدى �ل�صركات �لتجارية بطريقة مبا�صرة، ومن ثم تقوم باإر�صالها �إىل �جلمعيات �خلريية 

�ملحددة، و�لتي تقوم بتوزيعها على �مل�صتفيدين، وعادة يقوم �لباحثون �لجتماعيون باإد�رة �لأوقاف بزيار�ت ميد�نية للجمعيات �خلريية 

�مل�صتفيدة من �لربنامج للتاأكد من توزيع �ل�صالل �خلريية على �مل�صتفيدين.
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برنامج التي�شري عن املع�شرين امل�شجونني يف احلق اخلا�س: 

نفذت �إد�رة �لأوقاف عدة بر�مج مل�صاعدة �ملع�صرين و�ل�صجناء وكفالة �أ�صرهم، وذلك بالتن�صيق مع �للجان �خلريية و�جلهات 

�لر�صمية �لتي تعمل يف خدمة �ل�صجناء و�أ�صرهم، وذلك طلبًا لالأجر �لو�رد يف ذلك بقول �لنبي: )من نف�ص عن موؤمن كربة من 

كرب �لدنيا نف�ص �هلل عنه كربة من كرب يوم �لقيامة، ومن ي�صر عن مع�صر ي�صر �هلل عليه يف �لدنيا و�لآخرة، ومن �صرت م�صلًما 

�صرته �هلل يف �لدنيا و�لآخرة، و�هلل يف عون �لعبد ما كان �لعبد يف عوناأخيه( »رو�ه م�صلم«. يهدف �لربنامج �إىل حتقيق مبد�أ 

�لتكافل �لجتماعي بني �أفر�د �ملجتمع، �مل�صاهمة يف دعم جهود �جلهات �لر�صمية ذ�ت �لعالقة يف بر�جمها �لجتماعية، �إعادة 

مل �صمل �لأ�صر �ملت�صررة من �صجن عائلها، �أو �أحد �أفر�دها. وقد مت �إطالق �صر�ح عدد )380( من �صجناء �حلق �خلا�ص يف عدة 

مناطق من مناطق �ململكة �لعربية �ل�صعودية منذ تاأ�صي�ص �إد�رة �لأوقاف وحتى نهاية عام 1431هـ، وبلغ �إجمايل �ملبلغ �ملن�صرف 

�أن  بعد  �ألف ريال  �لأوقاف )5.330.000( فقط خم�صة ماليني وثالثمائة وثالثون  باإد�رة  تنفيذه  �لربنامج طيلة فرتة  لهذ� 

تكفلت �إد�رة �لأوقاف بت�صديد ديونهم مبوجب �صيكات ت�صرف باأ�صماء �أ�صحاب �حلق مبا�صرة بعد �لتن�صيق مع �جلهات �لر�صمية 

�لعاملة يف هذ� �ملجال، وقد و�صعت �صو�بط ومعايري حمددة ل�صمان تنفيذ هذ� �لربنامج بدقة.
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برنامج كفالة اأ�شر ال�شجناء:

 ياأتي تنفيذ بر�مج كفالة �أ�صر �ل�صجناء رغبة من �إد�رة �لأوقاف لدعم ذوي �حلاجات من �أفر�د �ملجتمع، وخ�صو�صًا �أن �أ�صر 

�ل�صجناء تتاأثر يف �لغالب نتيجة غياب عائلها، ومن هذ� �ملنطلق حر�صت �إد�رة �لأوقاف على تنفيذ هذ� �لربنامج وتقدمي 

�مل�صاعدة لهذه �لأ�صر وكفالتها، حتى تتمكن �لأ�صرة من تلبية �حتياجاتها �ملعي�صية، وت�صهم هذه �مل�صاعدة ـ باإذن �هلل ـ يف 

مو��صاتها و�لتخفيف عنها من �لناحية �لنف�صية و�لجتماعية وتنقذ �لأ�صرة من �لنحر�فات �ل�صلوكية ل قدر �هلل، �لتي قد 

تندفع �إليها عند �حلاجة �إىل �ملال.  وتقوم �إد�رة �لأوقاف بتنفيذ هذ� �لربنامج من خالل فرعني رئي�صيني: تخ�صي�ص مبالغ 

�صهرية مقطوعة لكل �أ�صرة �صجني،  و�صد�د �إيجار�ت �مل�صاكن ملدة عام كامل عن عدد من �أ�صر �ل�صجناء. يهدف �لربنامج 

�إىل حتقيق مبد�أ �لتـكافل �لجتماعي بني �أفر�د �ملجتمع، �مل�صاهمة يف دعم جهود �جلهات �لر�صمية ذ�ت �لعالقة يف بر�جمها 

�لجتماعية، �إعادة مل �صمل �لأ�صر �ملت�صررة من �صجن عائلها ، �أو �أحد �أفر�دها، �لتاأكيد على دور �إد�رة �أوقاف �صالح بن 

عبد �لعزيز �لر�جحي يف خدمة �ملجتمع.  بلغت �لتكلفة �لإجمالية �مل�صروفة من قبل �إد�رة �لأوقاف على كفالة �أ�صر �ل�صجناء 

حتى �لآن مبلغًا وقدره )4.922.230( فقط �أربعة ماليني وت�صعمائة و�ثنان وع�صرون �ألفا ومائتان وثالثون رياًل، لكفالة 

)590( �أ�صرة �صجني يف خمتلف �أنحاء �ململكة، �صو�ء بالدعم �ملايل �ملبا�صر با�صم �لزوجة �أو �أكرب �لأبناء �أو ب�صد�د �إيجار 

�ملنـزل ملدة عام كامل.
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برنامج تي�شري اأداء منا�شك احلج لغري القادرين على اأدائه:

 قامت �إد�رة �أوقاف �صالح بن عبد�لعزيز �لر�جحي بهذ� �لربنامج رغبة يف حتقيق ف�صائل متعددة؛ ففيه تي�صري لأد�ء منا�صك 

�حلج، وهو �لركن �خلام�ص من �أركان �لإ�صالم، على غري �لقادرين باأد�ئه ماليًا، كما �أنه يخت�ص بف�صل �لزمان و�ملكان؛ حيث ياأتي 

يف �أيام ع�صر ذي �حلجة، ويف �أطهر مكان على وجه �لأر�ص، بالإ�صافة �إىل �آثاره �لطيبة باإذن �هلل على �مل�صتفيدين منه، ورغبة يف 

نيل هذه �لف�صائل �لعظيمة �ملرتتبة على هذ� �لعمل �جلليل جاء هذ� �لربنامج �لذي ُيعنى بتي�صري �أد�ء �لن�صك لأعد�د حمددة من 

�ملو�طنني �ل�صعوديني. ويهدف �لربنامج �إىل تقدمي �لعون للمحتاجني من �أجل �أد�ئهم منا�صك �حلج، �مل�صاركة �لفاعلة من �إد�رة 

�أوقاف �صالح بن عبد�لعزيز �لر�جحي يف تذليل �مل�صاعب للمحتاجني، م�صاعدة �جلمعيات �خلريية يف حتقيق ر�صالتها �خلرَية 

�خلا�صة مب�صاعدة �ملحتاجني و�لفقر�ء، �لإ�صهام يف �لتاأثري �لإيجابي على �مل�صتفيدين من �لربنامج من �لنو�حي �لدينية و�ل�صلوكية 

�أثناء وبعد عودتهم من رحلة �حلج، با�صتفادتهم باإذن �هلل من �آثارها و�أجو�ئها �لإميانية؛ مما يكون عونًا ـ بعد توفيق �هلل ـ يف 

ثباتهم و��صتقامتهم على �لتم�صك بالدين و�أحكامه. ولال�صتفادة من �لربنامج لبد �أن تنطبق على �ملر�صح �صروط �حلج �ملعتربة 

�صرعًا، و�أن يكون من �أهل �ل�صنة و�جلماعة، و�أن يكون ممن مل ي�صبق لهم تاأدية فري�صة �حلج، وتوفر �ل�صتطاعة و�لقدرة �جل�صدية 

»�أل يكون عجزه موؤثرً� يف قدرته على �أد�ء �حلج بنف�صه«، و�أن يكون عمره )35( �صنة فاأكرث، كما ي�صرتط بالن�صبة للمر�أة وجود 

حمرم لها، و�أن يكون غري قادر على دفع تكاليف �حلج، و�أن يكون �صعودي �جلن�صية. تقوم �إد�رة �لأوقاف بتنفيذ هذ� �لربنامج 

بالتعاون مع عدد من جمعيات �لرب �خلريية على م�صتوى �ململكة �لعربية �ل�صعودية، حيث تقوم تلك �جلمعيات برفع �حلالت لإد�رة 

�لأوقاف �مل�صتحقة للدعم وممن تنطبق عليهم معايري �لرت�صيح �ملذكورة �صابقًا، مع حتديد حمالت حج لهوؤلء لتلك �حلالت مع 

رفع �لتكلفة �ملالية �لالزمة لذلك ثم تقوم بدر��صة �حلالت �ملقدمة، ومن ثم تقوم باإ�صد�ر �صيكات باأ�صماء حمالت �حلج �ملقدمة.
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برنامج م�شاعدة ال�شباب الراغبني يف الزواج »اإعفاف«:

 يعد برنامج م�صاعدة �ل�صباب �لر�غبني يف �لزو�ج من �لرب�مج �ملهمة و�حليوية �لتي حتر�ص �إد�رة �لأوقاف على تنفيذها كل 

عام، نظرً� ملا يحققه من نتائج �إيجابية و�أهد�ف نبيلة يف �ملجتمع، وقد كان لتنفيذه �لأثر �لإيجابي �لذي وجدته �إد�رة �لأوقاف 

من �مل�صاريع و�للجان �خلريية �لعاملة يف جمال دعم �ل�صباب �لر�غبني يف �لزو�ج، �صو�ء �أكان ذلك ن�صاطًا رئي�صًا لها، كامل�صاريع 

�أو كجزء من منا�صطها �ملتعددة كما هو �حلال يف �جلمعيات �خلريية. ويهدف �لربنامج �إىل  و�ل�صناديق و�للجان �مل�صتقلة، 

تعمل يف  �لتي  وخا�صة  �خلريية  �لأعمال  ر�صالتها يف  �خلريية يف حتقيق  و�جلمعيات  و�مل�صاريع  و�ل�صناديق  �للجان  م�صاعدة 

جمال م�صاعدة �ل�صباب �لر�غبني يف �لزو�ج، �مل�صاهمة يف �لق�صاء على �لعنو�صة �لآخذة يف �لزدياد يف �ملجتمع، وحماية �لفرد 

و�ملجتمع من �لنحر�ف و�لف�صاد �لأخالقي، تذليل �مل�صاعب �لتي قد تعرت�ص من يرغب يف �لزو�ج، �لإ�صهام يف تكوين �لأ�صر 

�ل�صاحلة باإذن �هلل، �لتاأكيد على دور �إد�رة �أوقاف �صالح بن عبد �لعزيز �لر�جحي يف خدمة �ملجتمع وحتقيق مبادئ �لتكافل 

�لتي تعمل يف  و�مل�صاريع و�جلمعيات �خلريية  و�ل�صناديق  �للجان  �لتن�صيق مع  يتم  �لربنامج  ولتنفيذ  �أفر�ده.  �لجتماعي بني 

جمال م�صاعدة �ل�صباب �لر�غبني يف �لزو�ج، وذلك لرت�صيح عدد من �أ�صماء �مل�صتفيدين من �ل�صباب �ملقبلني على �لزو�ج، ويتم 

ذلك وفق �أ�ص�ص ومعايري حمددة، ثم يتم در��صة �حلالت �لو�ردة ومن ثم يتم �إعد�د قائمة باأ�صماء �ل�صباب �ملر�صحني، ومن ثم 

يتم �صرف �مل�صاعد�ت �ملالية لل�صباب �لذين مت تر�صيحهم، حيث يتم �إ�صد�ر �ل�صيكات باأ�صماء هوؤلء �ل�صباب مبا�صرة.

برنامج الزواج اجلماعي »تي�شري«:

 تقوم �إد�رة �لأوقاف من خالل هذ� �لربنامج بتبني دعم ورعاية حفالت �لزو�ج �جلماعي بالتن�صيق مع عدد من �جلمعيات 

�خلريية مبختلف مناطق �ململكة �لعربية �ل�صعودية. ويهدف �لربنامج �إىل �مل�صاهمة يف �لق�صاء على �لعنو�صة �لآخذة يف �لزدياد 

يف �ملجتمع، وحماية �لفرد و�ملجتمع من �لنحر�ف و�لف�صاد �لأخالقي، تذليل �مل�صاعب �لتي قد تعرت�ص من يرغب يف �لزو�ج، 

�لإ�صهام يف تكوين �لأ�صر �ل�صاحلة باإذن �هلل، و�حلد من �لتكاليف �لباهظة حلفالت �لزو�ج.
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برنامج عون النازحني:

�إد�رة  1430هـ بادرت  �لقعدة  �لذي وقع على �حلدود �جلنوبية يف بالدنا مبحاذ�ة منطقة جاز�ن يف �صهر ذي   بعد �لعتد�ء 

�لأوقاف بتنفيذ دعمها وم�صاعدتها للنازحني �ملتو�جدين مبخيم �لإيو�ء مبنطقة جاز�ن من خالل تنفيذ برنامج دعوي متكامل، 

يف �أربع ركائز �أ�صا�صية، وهي: �إقامة حلقات لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي، �إقامة دور�ت علمية �أولية للنازحني، �إقامة ملتقى دعوي، 

�ملحتاجني  �إخو�ننا  ي�صت�صعر  �لذي  �لجتماعي  �لتكافل  مبد�أ  على  �لتاأكيد  �إىل  �لربنامج  ويهدف  عامة.  علمية  م�صابقة  �إقامة 

�لأ�صر �ملحتاجة  �لأزمات و�لكو�رث، �مل�صاهمة يف دعم  �أوقات  �لوطن  �لأوقاف يف خدمة  �إد�رة  �لتاأكيد على دور  و�ملت�صررين، 

بها  تقوم  �لتي  �جلهود  م�صاندة  يف  �لأوقاف  �إد�رة  قبل  من  �لفاعلة  �مل�صاركة  لها،  �لعون  وتقدمي  عنها  و�لتخفيف  و�ملت�صررة 

�ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�جلمعيات �خلريية يف تفعيل دورها �لجتماعي يف دعم وم�صاعدة خميمات �لإيو�ء. ولتنفيذ هذ� �لربنامج 

�آلية �صاملة لتنفيذ �لدعم، وقد مت تنفيذ كافة بر�مج �لدعم بالتن�صيق مع �ملكتب �لتعاوين للدعوة و�لإر�صاد وتوعية  مت �إعد�د 

�جلاليات باأحد �مل�صارحة، وتولت �إد�رة �لأوقاف �لإ�صر�ف و�ملتابعة على تنفيذ �لربنامج طيلة فرتة تنفيذه، وكذلك �لإ�صر�ف 

�ل�صعودية، كما ت�صمن  �لعربية  �ململكة  �لكر�م يف  �لعلماء  لأبرز  للنازحني ت�صمن حما�صر�ت دينية  برنامج دعوي  تنفيذ  على 

�لعديد من �لفقر�ت �لرتفيهية و�مل�صابقات �لتحفيزية �لتي مت فيها توزيع جو�ئز متنوعة على �لفائزين، وتنفيذ برنامج حلقات 

حتفيظ �لقر�آن بالتن�صيق مع �جلمعية �خلريية لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي باأحد �مل�صارحة، بالإ�صافة �إىل تنفيذ �لدور�ت �لعلمية، 

و�مل�صابقة �لعامة بالتن�صيق مع �ملكتب �لتعاوين للدعوة و�لإر�صاد وتوعية �جلاليات باأحد �مل�صارحة.



210210

برنامج عون املت�شرريني:

 وتتلخ�ص فكرة �لربنامج يف تقدمي �لدعم و�مل�صاعدة لالأ�صر �ملت�صررة من �صيول حمافظة جدة )ذو �حلجة 1430هـ( بالتن�صيق 

مع �مل�صتودع �خلريي بجدة، وقد متثل ذلك �لدعم يف توفري �أجهزة كهربائية ومالب�ص لهذه �لأ�صر �ملت�صررة، وقد بلغ �إجمايل 

�لذي  �لجتماعي  �لتكافل  مبد�أ  على  �لتاأكيد  �إىل  �لربنامج  ويهدف  ريال.  مليون  فقط   )1.000.000( �لربنامج  هذ�  تكلفة 

ي�صت�صعر �إخو�ننا �ملحتاجني و�ملت�صررين، �لتاأكيد على دور �إد�رة �لأوقاف يف خدمة �لوطن �أوقات �لأزمات و�لكو�رث، �مل�صاهمة 

�لأوقاف يف م�صاندة  �إد�رة  �لفاعلة من قبل  �مل�صاركة  �لعون لها،  �لأ�صر �ملحتاجة و�ملت�صررة و�لتخفيف عنها وتقدمي  يف دعم 

�جلهود �لتي تقوم بها �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�جلمعيات �خلريية يف تفعيل دورها �لجتماعي يف دعم �ملت�صررين. وقد قامت �إد�رة 

�لأوقاف من خالل هذ� �لربنامج بتوفري �مل�صاعد�ت �لعينية للمت�صررين، حيث مت تخ�صي�ص مبلغ )400.000( فقط �أربعمائة 

�ألف ريال، لتاأمني �ملالب�ص وتوزيعها على �لأ�صر �ملت�صررة، على �أن يتوىل �مل�صتودع �خلريي بجدة توزيعها على �مل�صتفيدين، ومت 

توزيع �أجهزة كهربائية متنوعة على �لأ�صر �ملت�صررة، باإجمايل مبلغ وقدره )600.000( فقط �صتمائة �ألف ريال، على �أن تتوىل 

�إد�رة �لأوقاف �لتعاقد مع �إحدى �ل�صركات �لتجارية لتاأمني تلك �لأجهزة، ومن ثم يتم ت�صليمها للم�صتودع �خلريي بجدة، �لذي 

يتوىل توزيعها على �مل�صتفيدين، ومن ثم يتم تزويد �إد�رة �لأوقاف بتقرير �صامل ومف�صل عن تنفيذ �لربنامج.

برنامج الأقربني:

 تقدم من خالله مبالغ مالية مقطوعة لالأ�صر �لفقرية من �أقرباء �ملوقف بالتعاون مع �صندوق تكافل عائلة �لر�جحي. ويهدف 

و�لأر�مل،  و�لأيتام  �لفقر�ء  من  للمحتاجني  �مل�صاعدة  بتقدمي  �ملوقف  �أقرباء  من  �لفقرية  �لأ�صر  على  �لتخفيف  �إىل  �لربنامج 

تعزيز مبد�أ �لتكافل �لجتماعي، و�لتعاون على �لرب و�لتقوى بني �أفر�د �أ�صرة �ملوقف، م�صاندة �جلهود �لتي يقوم بها �صندوق 

تكافل عائلة �لر�جحي وتفعيل دوره �لجتماعي يف دعم وم�صاندة �لأ�صر �لفقرية من �أ�صرة �ملوقف. ولتنفيذ هذ� �لربنامج تقوم 

�إد�رة �لأوقاف بالتن�صيق مع �إد�رة �صندوق تكافل عائلة �لر�جحي لتزويدها بك�صوف باأ�صماء �حلالت �مل�صتفيدة من �لربنامج 

ب�صكل �صهري طو�ل مدة تنفيذ �لربنامج. و يقوم �لباحثون �لجتماعيون باإد�رة �لأوقاف بدر��صة �حلالت �ملقدمة، ومن ثم يتم 

�ختيار �حلالت �لتي �صي�صملها �لربنامج، وذلك وفقًا ملعايري و�أ�ص�ص تر�صيح ثابتة وحمددة، ومن ثم يتم �صرف �مل�صاعد�ت �ملالية 

للحالت �لتي مت �ختيارها على �صكل �صيكات يتم �إ�صد�رها باأ�صماء �مل�صتفيدين مبا�صرة �أو تودع بح�صاباتهم يف �لبنوك مبا�صرة.
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�أ�صارت در��صة )�حلمودي،1431( �إىل جتربة عائلية حتولت �إىل جمعية خريية �صميت بجمعية )�لتقوى �خلريية(، ففي حو�يل 

�لعام 1404هـ وبدو�فع �إن�صانية ت�صتند �إىل �لقيم �لإ�صالمية مت �لبدء يف تكوين جلنة من خم�صة �أ�صخا�ص لأجل تقدمي يد �لعون 

و�مل�صاعدة لبع�ص �لأ�صر �لفقرية من عائلة �حلمودي، كانت �ملعونة تعتمد على ح�صر �أعد�د �لأ�صر باأفر�دها ومن ثم �صر�ء لو�زم 

�لأ�صر  �أعد�د هذه  �لتو�صع يف  ��صتمر �حلال هكذ� مع  �لأ�صر.  لهذه  و�إي�صالها  بتوزيعها  و�لقيام  �ملدر�صية  و�للو�زم  �صهر رم�صان 

وخروجها �أحيانًا عن د�ئرة �لعائلة لت�صمل كل من يتم ر�صد حالته كاأ�صرة �صديدة �لفاقة، ومل يكن هناك من رئي�ص �أو مدير مبا�صر 

لهذه �للجنة بل كانت �مل�صاهمة تتم من كل من لديه �لقدرة عليها �صو�ء ب�صكل مادي �أو معنوي. ومع �لعام 1420هـ تقريبًا كان قد 

مت �لتنظيم �لفعلي وتكونت �جلمعية و�أ�صبحت تقدم خدماتها �لتنموية و�لتوعوية، ومن �أهم �أهد�ف �جلمعية �صد حاجة �لفقر�ء 

لبع�ص  �لالزمة  �حلاجات  بتوفري  �ملكروبني  قلوب  على  �ل�صرور  �إدخال  �لإمكان،  قدر  و�مل�صاكني  و�لأيتام  و�لأر�مل  �ل�صعفاء  من 

�ملنا�صبات كلو�زم �صهر رم�صان وبد�ية �لعام �لدر��صي، �إر�صاد وم�صاعدة �لأغنياء يف �إي�صال �صدقاتهم وزكاة �أمو�لهم �إىل �لفقر�ء 

و�ملحتاجني، تقدمي �لقرو�ص عند �حلاجة وخا�صة لل�صباب �ملقبلني على �لزو�ج، كفالة �ليتيم، وتنظيم بع�ص �لرحالت �خلا�صة 

باأطفال �لأ�صر �ملحتاجة  بالتعاون مع بع�ص �ملوؤ�ص�صات �لرتفيهية يف مدينة جدة، م�صاعدة �لفتيات و�ل�صباب يف �إيجاد �لوظائف 

�ملنا�صبة لهم من خالل �لعالقات �لعامة للقائمني على �جلمعية. ويتم �لعمل فيها من خالل �إعد�د �مل�صتند�ت �خلا�صة بد�ر�صة 

حالة كل �أ�صرة �أو فرد يتم تقدمي يد �لعون �إليه ومتابعة و�صعه �لجتماعي و�لقت�صادي و�ل�صحي على مرور �ل�صنو�ت حيث ن�صل 

مع �لبع�ص منهم ملرحلة �ل�صتغناء عن هذه �خلدمات �ملادية �أو �إرفاق �أ�صر جديدة مل ي�صبق �إرفاقها.
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وبعد �لنتهاء من عر�ص �لتجربة �قرتحت �لباحثة �إن�صاء مركز تنموي تابع ملوؤ�ص�صة �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز لو�لديه 

لالإ�صكان �لتنموي مع مر�عاة ما يلي:

 حماولة توظيف متخ�ص�ص يف �ملجال �لجتماعي من �ل�صكن نف�صه ذي عالقات جيدة مع �لأهايل. ودر��صة �حتياجات �ملنطقة 

�مللحة لي�ص فقط �ملادية و�إمنا �أي�صًا �لجتماعية، وكذلك �لهتمام مبا يربز من م�صكالت د�خل هذه �مل�صاكن مثل �نحر�ف 

�لأحد�ث و�صو�ه للعمل على حلها بل و�لوقاية منها، قبل ��صتفحالها، و�لتعرف على قدر�ت �لأهايل كبارهم و�صغارهم �صو�ء 

قدر�ت علمية �أو عملية ميكن �ل�صتفادة منها يف �لرب�مج �لتنموية، فلدى كبار �ل�صن �لكثري من �لتجارب و�خلرب�ت �لتي ميكن 

�ل�صتفادة منها مثل �لإ�صارة �إىل �أهم ما يكون يف �لبيئة من مو�رد ميكن �ل�صتفادة منها يف �لعملية �لتنموية، كما �أن �لهتمام 

بهذه �لفئة من كبار �ل�صن ير�صخ لدى �لأجيال �لأخرى قيمة �حرت�م كبار �ل�صن �لتي دعا �إليها �لإ�صالم، ��صتثمار هذه �لقدر�ت 

كل يف جماله بحيث يكون �لعائد فرديًا و�جتماعيًا، �إن كان �إقامة م�صروع �أو غريه، ويكون ذلك من خالل تفعيل هذه �لقدر�ت 

مثل �أن يقدم من لديه مهارة معينة دور�ت لالآخرين ي�صتفيد هو منها ماديًا وكذلك من يتلقى هذه �لدورة م�صتقباًل، �حلر�ص 

على ��صتمر�ر �لدعم �ملادي و�ملعنوي لالأهايل �لفعالني يف �ل�صكن و�مل�صاركني باإنتاجية عالية يف هذه �لرب�مج.

�لرب�مج مع عاد�ت  تو�فق هذه  لأن عدم  �لتنموية،  �مل�صاريع  �إن�صاء  �لأهايل عند  وتقاليد  �لتو�فق مع عاد�ت   �حلر�ص على 

وتقاليد �لأهايل قد يت�صبب يف عرقلة هذه �مل�صاريع �لتنموية. �إعطاء كبار �ل�صن �لأهمية �لتي ت�صعرهم بجدوى تفاعلهم مع 

�ل�صباب حتى ل يقفو� حجر عرثة عند �إن�صاء هذه �مل�صاريع �لتنموية، كما �أن لديهم �خلرب�ت �لعميقة �لتي ميكن �ل�صتفادة 

منها فعاًل يف و�صع بع�ص �ملقرتحات حلل بع�ص �مل�صكالت �لجتماعية، وخا�صة ما يتطلب و�صاطة �جتماعية حللها.
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الدراسات العربية:
�أ�صارت در��صة )�ل�صمايلة، 2010( �إىل جتربة �صندوق �ملعونة �لوطنية يف �لأردن يف جمال �لتكافل �لجتماعي وذلك من خالل 

برنامج تقدمي �ملعونة للفقر�ء و�لذي يهدف �إىل تقدمي �ملعونات و�مل�صاعد�ت �لنقدية و�لعينية �صهريًا للفقر�ء غري �لقادرين 

على �لعمل، ولتحقيق هذ� �لهدف مت �إن�صاء قاعدة معلومات �صاملة ومتكاملة لتن�صيق بر�مج �ملعونة يف �ململكة، وتقت�صر على 

��صماء �ملنتفعني وعدد �أفر�د �لأ�صرة وجن�ص رب �لأ�صرة ومكان �أقامة �ملنتفعن ومبلغ �ملعونة �ل�صهري، و�صبب منحها، ومت و�صع 

�صروط حتديد �لأ�صر �مل�صتهدفة بال�صتفادة من در��صات خط �لفقر �ملطلق يف �لأردن، ومت �لقيام برب�مج تاأهيل �لقادرين 

على �لعمل وذلك لتنمية وتطوير قوة عاملة مع كفاء�ت ومهار�ت منا�صبة من خالل �لتدريب �ملهني و�لت�صجيع على �للتحاق 

برب�جمه، ومن تتوفر له فر�ص عمل بعد �لتدريب ويرف�صها يحرم من �مل�صاعدة. وللح�صول عل �ملعونة �ملتكررة من �ل�صندوق 

لبد �أن يكون �ملتقدم مو�طًنا �أردنًيا يعي�ص يف �لأردن، و�ل يوجد لديه م�صدر دخل م�صاٍو �أو يزيد على مقد�ر �ملعونة �مل�صتحقة 

له حال ثبوت حاجته للمعونة، ويرت�وح �ملبلغ من 40 دينار لالأ�صرة �ملكونة من فردين �إىل خم�صة �أ�صخا�ص، و180 دينار لالأ�صر 

�لتي تزيد عن �صتة �أ�صخا�ص، و�أن تنطبق على �لأ�صرة �إحدى �حلالت: تاأمني �ملر�أة �لتي ل معيل لها )مطلقات، �أر�مل، بنت 

�لد�ئم عن  �لعجز  م�صن،  �إعالتها(،  على  قادٍر  وغري  �لأردين  و�ملتزوجة من غري  �لزو�ج،  لها  ي�صبق  ومل   18 جتاوز عمرها 

�لعمل، �أ�صرة �ل�صجني �أو �ملعتقل و�أ�صر من لهم �صو�بق، �لأ�صر �لبديلة. ومن �لنتقاد�ت �لتي وجهت لعمل �ل�صندوق خلو قاعدة 

�لبيانات من �ملهنة، �مل�صتوى �لتعليمي، �أعمار �أفر�د �لأ�صرة، م�صادر �لدخل �لأخرى، نوع �ل�صكن، �لو�صع �ل�صحي، مقتنيات 

�لأ�صرة، بالرغم من �أن ��صتمارة طلب �ملعونة غنية بالبيانات �ملهمة و�ل�صاملة.
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��صتملت در��صة )بركات،2005( على ت�صور مقرتح لتفعيل دور �جلمعيات �خلريية �لتطوعية باملجتمعات �لعربية، ويرتكز 

�لت�صور على جمموعة من �لأ�ص�ص متثلت يف: ح�صول �جلمعيات �خلريية على �ل�صرعية �لقانونية من خالل �لت�صجيل لدى 

�جلهات �لر�صمية كجمعية خريية، تنظيم �لع�صوية وفق �صروط ومعايري حمددة، �لتنظيم �لإد�ري �جليد، �ل�صتقاللية وعدم 

�لرتباط بقبلية �أو طائفية �أو حزبية، حتديد �لأهد�ف ب�صكل علمي ولبد �أن تكون تلك �لأهد�ف و��صحة للجميع، �لتخطيط 

�لتكامل  للم�صروعات �ملجتمعية، �ل�صفافية و�لو�صوح بالن�صبة مل�صادر �لتمويل و�ل�صرف، �لبعد عن �ل�صر�عات �لتنظيمية، 

و�لتفاعل مع �لقطاعات �لأخرى، �لعتماد على �لذ�ت يف م�صادر متويل �لرب�مج و�مل�صروعات. وعمومًا تنق�صم جمالت عمل 

�جلمعية �إىل: 

جمال �لبحث �لجتماعي �ملتمثل يف؛ �إجر�ء �لدر��صات و�لبحوث للتعرف على �أو�صاع �جلمعيات �خلريية وكفاءتها يف تقدمي 

معلومات  �صبكة  و�إن�صاء  �لبحوث،  تلك  نتائج  بن�صر  �لهتمام  مع  تو�جهها  �لتي  و�مل�صكالت  �حتياجاتها  وحتديد  بر�جمها، 

حول �حتياجات �ملجتمعات �ملحلية و�إتاحتها للقائمني على �جلمعيات �خلريية. �لقيام باإعد�د �لبحوث و�لدر��صات �ملتعلقة 

بق�صية �لفقر وتقييم �أو�صاع �لأ�صر �ملحتاجة وربط �ل�صلة �لد�ئمة بامل�صتفيدين و�ملو�طنني باملجتمع؛ لتو�صيع قاعدة �مل�صاركة 

�ملجتمعات  د�خل  �ملنكوبة  للمناطق  �مل�صاعد�ت  لتقدمي  �ملختلفة؛  �لبيئية  �مل�صاعد�ت  لتوفري  بالدر��صات؛  �لقيام  �لتطوعية، 

�لعربية وخارجها، و�إجر�ء تقييم لكل عملية �إغاثة تنفذها تلك �جلمعيات.

جمال تنمية �ملو�رد؛ وذلك بدعوة �ملو�طنني للم�صاركة يف �جلمعيات �خلريية بكافة �صورها، و�لإ�صهام يف تدريب �ملو�طنني 

ومدهم باملهار�ت �لالزمة �لتي توؤهلهم للعمل �خلريي �لفعال، وو�صع بر�مج �لتدريب يف  قائمة �أولويات �جلمعيات �خلريية 

فهي تعتمد يف عملها على �ملتطوعني. �لرتكيز على �لقطاع �خلا�ص كاأحد م�صادر �لتمويل و�إ�صر�كه يف �إبد�ء �لر�أي و�مل�صورة 

يف م�صروعات وبر�مج �جلمعيات. �لتن�صيق يف تنمية �ملو�رد و�حلمالت �لإعالمية �لتي تنفذها �جلمعيات �خلريية.

و�قرت�ح  وم�صروعاتها  وبر�جمها  و�صيا�صاتها  خططها  يف  �لنظر  �إعادة  يف  �جلمعية  م�صاعدة  �لعمل؛  وتنظيم  �لإد�رة  جمال 

�صيا�صات وبر�مج وخطط مالئمة لطبيعة �ملتغري�ت و�لظروف �لتي تعمل فيها �جلمعية، تقدمي �مل�صورة �لفنية ملجال�ص �إد�ر�تها 

وجلانها، م�صاعدة �جلمعيات على تنفيذ وت�صميم بر�مج متنوعة، �لعمل على توفري �حتياجاتها من �ملتخ�ص�صني يف �ملجالت 

�ملختلفة، تقومي �أو�صاع �جلمعيات ب�صفة م�صتمرة، �مل�صاهمة يف و�صع خطة للتن�صيق بني �جلمعيات �خلريية �ملختلفة، توظيف 

و��صتخد�م تقنية �لت�صالت و�لنرتنت يف عمل �جلمعيات.
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�أ�صارت در��صة )عبد�لعزيز،2011(  �إىل جتربة �جلمعية �مل�صرية يف جمال �لتكافل �لجتماعي وذلك عرب م�صروع م�صاعدة 

�لأيتام و �ملر�صى و �لفقر�ء، حيث تقوم �جلمعية مب�صاعدة �لأيتام و �لأر�مل يف معي�صتهم ، وتقوم مب�صاعدة �ملر�صى من حيث 

توفري �لعالج �خلا�ص بهم �أو �إجر�ء �لعمليات �جلر�حية �أو �ملعاونة يف ظروفهم �ملعي�صية. وتقوم �جلمعية ب�صرف �إعانات 

�صهرية و مو�صمية لعدد من �لفقر�ء غري �لقادرين على �لعمل لك�صب �لرزق. و�جلمعية تعمل على م�صتوى جمهورية م�صر 

�لعربية بالكامل .

يهدف �مل�صروع �إىل م�صاعدة �لفئات �لفقرية غري �لقادرة على �لعمل يف �ملجتمع و معاونتهم على ظروف معي�صتهم. معاونة 

�ملر�صى يف �حل�صول على �لعالج �أو �إجر�ء �لعمليات �جلر�حية. منح م�صاعد�ت مو�صمية للم�صتفيدين من خدمات �جلمعية 

و ذلك ب�صفة مو�صمية، يتم منحها من خالل �لعاملني باجلمعية و متطوعي �جلمعية و هي عبارة عن )بطاطني، �صنط 

رم�صان، زكاة، مال ب�ص، زي مدر�صي، .... وغري ذلك من �مل�صاعد�ت �ملو�صمية(.

المحور السادس: برامج المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص
�لتنمية  �هد�ف  وحتقيق  موظفيها  حياة  رفاهية  حتقيق  يف  �خلا�ص  �لقطاع  من�صاآت  م�صاهمة  هي  �لجتماعية  �مل�صوؤولية 

�مل�صتد�مة للمجتمع �لذي تعمل فيه بدو�فع دينية و�خالقية، ولتعزيز مكانتها �لتناف�صية يف جمال �لن�صاط. وتتمثل فو�ئد 

�مل�صوؤولية �لجتماعية على �ل�صركات يف �لتايل: �إنتاجية عالية للعاملني، ر�صا عايل للم�صتهلكني، ولء �أكرب للعاملني، حت�صني 

ناحية  من  �أما  �ملنظمة،  �أ�صهم  قيمة  �رتفاع  �لق�صائية،  �لدعاوي  عدد  �نخفا�ص  مبيعاتها،  زيادة  وبالتايل  �ملنظمة  �صمعة 

تهيئة  �ملجتمع،  �صر�ئح  �لجتماعي بني خمتلف  �لتكافل  زيادة  تتمثل يف:  �لجتماعية  �مل�صوؤولية  بر�مج  فو�ئد  فاإن  �ملجتمع 

�ل�صتقر�ر �لجتماعي نتيجة توفر نوع من �لعد�لة �لجتماعية وتكافوؤ �لفر�ص بني خمتلف �صر�ئح �ملجتمع، حت�صني نوعية 

�حلياة يف �ملجتمع، وزيادة �لوعي باأهمية و�صرورة �لندماج بني �صركات �ملجتمع �ملختلفة وخمتلف �لفئات ذ�ت �مل�صلحة، 

حت�صني �لتنمية �ل�صيا�صية و�لتي تاأتي لزيادة �لثقافة بالوعي �لجتماعي على م�صتوى �لأفر�د و�ملجموعات و�ل�صركات، زيادة 

�لرت�بط �لجتماعي و�زدهار �ملجتمع على خمتلف �مل�صتويات )�لدلبحي،2011(.

وقد تناولت �لعديد من �لدر��صات بر�مج و��صهامات �مل�صوؤولية �لجتماعية ملوؤ�ص�صات �لقطاع �خلا�ص يف مكافحة �لفقر د�خل 

وخارج �ل�صعودية ، وفيما يلي يتم ��صتعر��ص �هم �لرب�مج و�لفكار و�ملقرتحات و�لتو�صيات �لتي تبنتها تلك �لدر��صات.
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الدراسات السعودية:
تلك  ومن  �لجتماعية،  �مل�صوؤولية  جمال  يف  �ل�صعودي  �خلا�ص  �لقطاع  موؤ�ص�صات  بع�ص  جتارب  )�حلارثي،2009(  در��صة  تناولت 

2008م  و�إقليمية عام  �لعربية وقد ح�صل على ثالث جو�ئز حملية  �لبنوك  �أكرب  �لتجاري و�لذي يعد من  �لبنك �لأيل  �ملوؤ�ص�صات 

لتميزه يف �أد�ء �مل�صوؤولية �لجتماعية، ومن �أهم �لرب�مج �لتي يقدمها �لبنك:

بر�مج �لأهلي لفر�ص �لعمل حيث ي�صعى �لبنك من خالل هذه �لرب�مج لدعم ح�صول �ل�صباب على فر�ص �لعمل �ملنا�صبة من . 1

بالدر��صات  �ملبتدئني  بتزويد  �ل�صغرية  �لإنتاجية  �مل�صاريع  دعم  ا  و��أ�صً �لعمل،  �صوق  لحتياجات  وفًقا  تاأهيلهم  �إعادة  خالل 

ا تطوير �لقدر�ت �حلرفية و�ملهنية لل�صيد�ت �ملعيالت لتامني ح�صولهم على دخل، ومن �أمثلة هذه  و�أ�ص�ص �إن�صاء �مل�صاريع و�أي�صً

�لرب�مج )كيف تبد�أ م�صروعك �ل�صغري، وكيف تبدئني عملك �لتجاري من �ملنزل، و�لأ�صر �ملنتجة(.

برنامج . 2 ومنها  �لعلمي،  �لبحث  ودعم  و�لطالبات،  للطالب  و�لتقني  �لتعليمي  �مل�صتوى  رفع  وت�صتهدف  للتعليم:  �لأهلي  بر�مج 

�لأهلي للحا�صب �لآيل، وبرنامج �لأهلي للكر��صي �لعلمية، وقد �أ�ص�ص �لبنك كر�صيني عام 2008م �لأول يف �مل�صوؤولية �لجتماعية 

وبرنامج مبادرة  و�ملعادن،  للبرتول  �مللك فهد  �لإ�صالمية بجامعة  و�لبنوك  �ملالية  و�لثاين يف  �صعود،  �مللك  لل�صركات بجامعة 

�إجناز وينفذ بالتعاون مع موؤ�ص�صة جونري �لمريكية و�صممت �لربنامج منذ ت�صعني عاًما و�لهدف تدريب �لطالب ملا يتطلبه 

�صوق �لعمل من خربة.

بر�مج �لأهلي لل�صحة: ي�صهم �لبنك يف دعم �لقطاع �ل�صحي من خالل ثالثة بر�مج هي: برنامج �لأهلي لالأجهزة �لطبية . 3

لدعم �جلهات �ل�صحية غري �لربحية �لتي تكفل �لعالج �ملجاين، وقد �صاهم �لربنامج يف توفري عددً� من �جهزة غ�صيل �لكلى، 

�لأحمر  �لهالل  مع  بالتعاون  �لطبية  �جلهات  لدى  �لإ�صعافية  �لقدر�ت  تطوير  وي�صتهدف  �لطبية  للوحد�ت  �لأهلي  وبرنامج 

�ل�صعودي، من خالل �إن�صاء وحد�ت عناية مركزة متنقلة، وبرنامج �لأهلي للتوعية �ل�صحية بالتعاون مع جمعية �لهالل �لأحمر 

�ل�صعودي ويهدف �ىل رفع تدريب �ملو�طنني على �لإ�صعافات �لولية.

بر�مج �لأهلي �لجتماعية: يتبنى �لبنك بر�مج مبتكرة خلدمة �ملجتمع ت�صمل برنامج �لأهلي لدعم �جلمعيات �خلريية، وبرنامج . 4

�لأهلي لالأيتام، وبرنامج �لأهلي للعمل �لتطوعي لإتاحة �لفر�صة ملن�صوبي �لبنك، وبرنامج �لأهلي لذوي �لحتياجات �خلا�صة 

لتطوير قدر�تهم ودجمهم يف �ملجتمع وتوظيفهم، كما تبنى �لبنك م�صروع تاأهيل �مل�صاجد ل�صتقبال ذوي �لحتياجات �خلا�صة 

من �ملعوقني وكبار �ل�صن، وبر�مج �لأهلي للرعاية يف �أن�صطة �صحية و�قت�صادية وتعليمية و�جتماعية وريا�صية.
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وبينت �لدر��صة �أن من عو�مل جناح بر�مج �مل�صوؤولية �لجتماعية يف �لبنك �لأهلي دعم �لإد�رة �لعليا ووجود �إد�رة متخ�ص�صة ومتفرغة 

لتنفيذ بر�مج خدمة �ملجتمع، وفيما يتعلق بالتحديات �لتي تو�جه تلك �لرب�مج فتتمثل يف عدم تو�فر �لبيانات عن �لحتياجات �لفعلية، 

و�حلاجة �ىل مزيد من �مل�صاندة �لإعالمية للتعريف مبفهوم �مل�صوؤولية �لجتماعية، و�صرورة مرونة �لقطاعات �حلكومية يف تقبل خطط 

�مل�صوؤولية �لجتماعية.

يتجاوز  �لذي  �لو��صع  مبفهومها  �لجتماعية  �مل�صوؤولية  �أد�ء  �إىل  �جته  �لذي  �لر�جحي  م�صرف  جتربة  )�حلارثي،2009(  تناول  كما 

�لعمال �خلريية �ملبا�صرة �إىل بر�مج حت�صني بيئة �لعمل �لد�خلية، وحاجة �ملجتمع �لتنموية �مل�صتد�مة، وت�صمل: 

�لتجاري . 1 و�لتمويل  �لعقاري  �لتمويل  �إتاحة  �لطبي،  �لتاأمني  �ملوظفة يف  و�أبناء  زوج  �إدر�ج  ومنها  �لد�خلية:  �لبيئة  بر�مج حت�صني 

للموظفني، �إتاحة �لفر�صة للموظف لإكمال �لدر��صة، تنظيم مهرجان ترفيهي و�جتماعي للموظفني، تخ�صي�ص ميز�نية لكل �إد�رة 

للرب�مج �لجتماعية لتحقيق �لنتماء بني �ملوظفني، تخ�صي�ص مبلغ للحالت �لإن�صانية للموظفني.

�لخ�صر . 2 �ملكتب  �صيا�صة  تنفيذ  �لفروع،  ت�صاميم  جميع  يف  و�ملياه  �لكهرباء  برت�صيد  �لهتمام  ومنها  �مل�صتد�مة:  �لتنمية  بر�مج 

باإد�ر�ت �مل�صرف، تدوير �لنفايات لتقليل �لتلوث، تنفيذ �خلدمات �لكرتونيًا لتقليل ��صتخد�م �لورق.

�لفعاليات . 3 �لعمل، رعاية بع�ص  و�لعاطلني عن  �لفقر�ء  �ملرتبطة بخدمة  و�ملنا�صبة  �ملبادر�ت  بر�مج خدمة �ملجتمع: ومنها رعاية 

�لتي تخدم ق�صايا �قت�صادية تفيد �ملجتمع، �إن�صاء عيادة ملكافحة �لتدخني، �لإ�صهام يف توفري �أجهزة و�صكن �ملر�صى �ملحتاجني، 

تنفيذ قافلة �صحية متنقلة مبناطق �ململكة ملكافحة مر�ص �لعمى �ل�صكري، توفري �ل�صفر ملر�صى مدينة �مللك فهد �لطبية، تاأهيل 

�أبناء �ل�صمان �لجتماعي بغر�ص �لتوظيف، �لإ�صهام يف عالج مر�صى �لف�صل �لكلوي، �إن�صاء �صندوق ل�صتثمار �أمو�ل �ليتيم، تاأهيل 

مر�صدين �أ�صريني.

�إد�رة متخ�ص�صة ومتفرغة لتنفيذ بر�مج خدمة �ملجتمع بامل�صرف يعد من �أهم  �أن دعم �لإد�رة �لعليا ووجود  و�أكدت �لدر��صة على 

جو�نب �لقوة يف جتربة �مل�صرف يف جمال �مل�صوؤولية �لجتماعية، بالإ�صافة �إىل �لقناعة باأن بر�مج خدمة �ملجتمع هي م�صوؤولية و�لتز�م 

من �مل�صرف.
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وكذلك طرحت در��صة )�حلارثي،2009( جتربة جمموعة دلة �لربكة �لقاب�صة و�لتي متيزت برب�مج �لتدريب و�لتوظيف، و�لرب�مج 

�لتوعوية. 

ا  فمن بر�مج �لتدريب و�لتوظيف برنامج �صالح كامل؛ لدعم رو�د �لأعمال من خالل �إ�صر�كهم يف م�صروعات خمططة ومتويلهم ماديًّ

للمتفوقني من �لطالب  للتميز ومتنح  �لتعليمية  �لربكة  وبرنامج منح دلة  �لإعالمية،  و�لتوعية  �لتدريب  و�صقل خرب�تهم من خالل 

�ملد�ر�ص  وطالبات  طالب  على  وم�صتلزملتها  �ملدر�صية  �حلقائب  توزيع  مبقت�صاه  ويتم  �ملدر�صية  دلة  حقيبة  وبرنامج  و�لطالبات، 

�حلكومية بجميع مر�حلها عند �لعودة للمد�ر�ص، وبرنامج �لتوظيف �ملبا�صر يف �صركات دلة �لذي يتم فيه عر�ص وظائفها �ل�صاغرة 

بكافة �صركات �ملجموعة. و�لرب�مج �لتدريبية و�لتي ت�صمل بر�مج تقنية دقيقة متخ�ص�صة، وبر�مج �إر�صاد نف�صي وتربوي متخ�ص�ص، 

وبر�مج ودور�ت تدريبية متعددة، وور�ص عمل يف عدة جمالت تتنا�صب مع تغري�ت متطلبات �صوق �لعمل. وبر�مج تدريب �لطالب 

ومنها �لتدريب �ل�صيفي للطالب خالل �لإجازة، و�لتدريب �ثناء �لدر��صة لإنهاء متطلبات �لتخرج، وبر�مج �لإثر�ء للتاهيل لاللتحاق 

باجلامعات.

�لآمنة، وبر�مج �كادميية دلة �لربكة  �لقيادة  بال�صالمة �ملرورية، و�لتدريب على  �لتوعية �لجتماعية  �لتوعوية بر�مج  ومن �لرب�مج 

للعمل �لتطوعي، و�لربنامج �لتلفزيوين »خارج �لإطار« للتوعية بامل�صكالت �لجتماعية �ل�صائدة، وندو�ت »يف بيتنا �مانة« للتوعية بذوي 

�لحتياجات �خلا�صة. وكذلك توجد بر�مج �لتوعية �ل�صحية �لتي �صملت حملة �لتوعية بنظافة �لفم و�ل�صنان، و�مل�صاركة يف �حلملة 

�لوطنية ل�صتئ�صال مر�ص �صلل �لطفال. كما تقدم �ملجموعة بر�مج �لتوعية �لبيئية.

�ملتعلقة بالقت�صاد �ل�صالمي، ومنها »مركز �صالح  �لبحوث  لت�صجيع  �لتي تهدف  �لعلمي  �لبحث  كما تقدم �ملجموعة بر�مج تعزيز 

كامل للدر��صات و�لبحوث �مل�صرفية« بجامعة �مللك �صعود بالريا�ص، »ومركز �لقت�صاد �لإ�صالمي للبحوث« بجامعة �مللك عبد �لعزيز 

بجدة، »ومركز �لبحاث �لقت�صادية بالقاهرة«.

�مل�صوؤولية  باأهمية  �لعليا  �لد�رة  �أقناعة  وهي  �أل  �ملجتمع  خلدمة  �ملجموعة  بر�مج  يف  �لقوة  نقاط  �أهم  �إىل  �لدر��صة  �أ�صارت  وقد 

�لجتماعية. ما فيما يخ�ص نقاط �ل�صعف فتتمثل يف: �لبريوقر�طية وتباطوؤ �لإجر�ء�ت ن�صبة لكرب حجم �ل�صركة، عدم و�صوح �لروؤيا 

لالإد�ر�ت �لو�صطى و�لدنيا، عدم ��صتيعاب �ل�صركات �لتابعة لل�صركة �لأم �أهمية و�أبعاد �مل�صوؤولية �لجتماعية.
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كما ��صتعر�صت �لدر��صة )�حلارثي،2009( بر�مج جمموعة �لفي�صلية �لقاب�صة خلدمة �ملجتمع و�لتي متثلت يف: نادي �ل�صايف 

ل�صدقاء �لبيئة �لذي يركز على �ن�صطة �حلفاظ على �لبيئة كبيئة نظيفة، ومنها حمالت توعية وتوزيع �إ�صد�ر�ت ون�صر�ت للتوعية، 

و�لتعاون مع �جلهات �حلكومية حلماية �لبيئة و�صيانتها، وتـاأ�صي�ص جائزة خلدمة �لبيئة، وتنفيذ بحوث يف �صوؤون �لبيئة، وتاأ�صي�ص 

قاعدة معلومات بيئية. وكذلك تقدم �ملجموعة برنامج دعم �لطفال �ملعاقني يف �ململكة �صاماًل كفالة يتيم، ودعم مركز �لأمري 

�أهم  �صلمان لأبحاث �لإعاقة. ومن بر�مج �ملجموعة كذلك برنامج جائزة �صوين لالإبد�ع �لعلمي، وبر�مج �لدعم �ل�صحي ومن 

منجز�ته �إن�صاء وحدة متكاملة لغ�صيل �لكلى مبركز �لأمري �صلطان �لطبي باخلرج، ودعم �أبحاث �ل�صرطان لالأطفال مب�صت�صفى 

�مللك فهد لالأور�م.

ومن �أهم نقاط �لقوة يف بر�مج �ملجموعة خلدمة �ملجتمع �أن هنالك �هتمام و��صح باملجتمعات �ملحيطة �صو�ء �لد�خلية )�لعاملني( 

للم�صوؤولية  �لو��صح  �لفهم  باملجموعة على  �لعمل  و�رتكاز منهجية  و�ملوردين، و�ملجتمع بوجه عام،  �لعمالء  �أو �خلارجية �صاملة 

�لجتماعية. ومن �أهم نقاط �ل�صعف كرب حجم �مل�صكالت �لقائمة وحاجتها �إىل جمهود كبري من كافة موؤ�ص�صات �ملجتمع.

وكذلك تطرقت �لدر��صة )�حلارثي،2009( �إىل بر�مج �مل�صوؤولية �لجتماعية �ملقدمة من جمموعة �صافول وهي بر�مج مب�صمى 

�لتجارية  �لغرفة  مع  بالتعاون  �خلا�صة،  �لحتياجات  ذوي  توظيف  مكتب  تا�صي�ص  �صملت  �لجتماعية  للم�صوؤولية  �صافول  ج�صور 

�ل�صناعية بـ)جدة(. برنامج �إب�صار – �صافول بالتعاون مع جمعية �إب�صار �خلريية. دعم مركز جدة للنطق و�ل�صمع )ج�ص(. 

دعم برنامج �لتعلم من خالل خدمة �ملجتمع بالتعاون مع جامعة �مللك عبد �لعزيز لتدريب �ملو�طنات حديثات �لتخرج و�مل�صاهمة 

يف توظيفهن، و�إعد�د �لطالبات قبل �لتخرج لالإنخر�ط يف �صوق �لعمل. برنامج �لأيدي �ملتحدة �لذي يعمل حتت مظلة �لندوة 

�ملجانية  �لطبية  و�لإجر�ء�ت  �ل�صت�صار�ت  وتقدمي  �خلريية  و�ل�صيدلية  �ملحتاجني  �ملر�صى  مل�صاعدة  �لإ�صالمي  لل�صباب  �لعاملية 

للفقر�ء و�ملحتاجني. تدريب �لأيتام على �لطباعة �حلديثة و�لن�صر لتحقيق مبد�أ �لعتماد على �لنف�ص و�لإدماج يف �ملجتمع. برنامج 

دعم وم�صاعدة �لأ�صر �لفقرية بالتعاون مع �جلمعيات �خلريية وموؤ�ص�صات �لإغاثة. دعم بر�مج �مل�صاريع �ل�صغرية. برنامج ما بعد 

�لتخرج لتدريب �لطالب �خلريجني و�إعد�دهم ل�صوق �لعمل. برنامج »ج�صر جديد – �أمل جديد« وهي م�صابقة تهدف �إىل �بتكار 

روؤية جديدة للخدمات �لجتماعية.
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ومن نقاط �لقوة يف بر�مج �ملجموعة خربتها يف جمال خدمة �ملجتمع، ومنهجية �لعمل �خلا�صة باملجموعة وهي مبنية على 

قيم ومبادئ �أخالقية توجه بر�مج �صافول. ومن �أهم نقاط �ل�صعف قلة �لتوعية برب�مج �مل�صوؤولية �لجتماعية، عدم و�صوح 

ت�صريعات و�إجر�ء�ت �مل�صوؤولية �لجتماعية كاإ�صرت�تيجية تدعم �لقطاع �خلا�ص..

لالأغذية  �لعاملية  �لريا�ص  �صركة  تقدمها  �لتي  �لجتماعية  �مل�صوؤولية  لرب�مج  �أي�صًا  )�حلارثي،2009(  �لدر��صة  و�أ�صارت 

�ملتمثلة يف: بر�مج �لتوعية �لجتماعية و�ل�صحية، ومنها �مل�صاركة يف حمالت �لتوعية �لمنية �خلا�صة بال�صالمة �ملرورية 

من خالل تقدمي هد�يا وجو�ئز لكل �مل�صاركني و�ل�صائقني �لذين ت�صتهدفهم �حلملة، وتوزيع �ملطبوعات �لر�صادية وكوبونات 

ا بر�مج توطني �لوظائف وذلك بتعيني �ل�صباب �ل�صعودي ب�صكل م�صتمر يف فروع  �لوجبات �ملجانية. ومن بر�مج �ل�صركة �أي�صً

�ل�صركة ومطاعمها، ومت توقيع �تفاقيات يف هذ� �ل�صدد مع �صندوق تنمية �ملو�رد �لب�صرية. وهنالك �أي�صًا بر�مج �لتعاون 

مع �ملنتجني و�ملوردين �ملحليني حيث ��صبحت �ل�صركة تعتمد عليهم بن�صية 80% بدًل عن �لعتماد على �ملنتجات �مل�صتوردة.

ومن �أهم نقاط �لقوة يف بر�مج �ل�صركة خلدمة �ملجتمع �لتز�م رئي�ص �ل�صركة وت�صجيعه �ملتو��صل، و�لعالقات و�لتو��صل بني 

�ل�صركة و�جلهات �ملعنية بالرعاية �لجتماعية و�لتعليمية و�ل�صحية، و�ل�صعي �مل�صتمر �إىل �لتطوير و�إيجاد بر�مج مبتكرة 

خلدمة �ملجتمع.

وبعد ��صتعر��ص تلك �لتجارب خرجت در��صة )�حلارثي،2009( بعدة مقرتحات لتفعيل مبد�أ �مل�صوؤولية �لجتماعية متثلت 

يف: قيام �جلهات �ملعنية بتوفري �لبنية �لتحتية �لالزمة لأد�ء م�صوؤولية �ملن�صاآت �لجتماعية، وعلى وجه �خل�صو�ص �لأنظمة 

وتوفري �لدر��صات و�ملعلومات على �صوء �لحتياجات �لفعلية للمجتمع. �صرورة �هتمام و�صائل �لإعالم بالتوعية بن�صر ثقافة 

�مل�صوؤولية �لجتماعية ومبادئها �ل�صحيحة و�ملجالت �ملرتبطة بها و�لعائد على كل من �ملن�صاآت �ملوؤدية لها وعلى �ملجتمع. 

على  للمن�صاآت  نظامية  حمفز�ت  وتوفري  �لجتماعية  للم�صوؤولية  �ملن�صاآت  باد�ء  �ملرتبطة  �لإجر�ء�ت  بتي�صري  �لدولة  قيام 

�صوء متيزها يف �مل�صوؤولية �لجتماعية. �لتز�م �ملن�صاآت بتوفري عن�صري �ل�صفافية و�لإف�صاح يف بر�جمها �ملنفذة يف جمال 

�مل�صوؤولية �لجتماعية. مر�عاة �ملن�صاآت يف توجهها لأد�ء �مل�صوؤولية �لجتماعية توجه بر�جمها ملجالت �لتنمية �مل�صتد�مة 

�إقليمي عايل �مل�صتوى  �مل�صتفيدة و�ملجتمع. تنظيم ور�صة عمل على م�صتوى متثيل  للفئة  و�ملحققة لقيمة م�صافة وم�صتمرة 

ت�صم �صناع �لقر�ر يف �جلهات �ملعنية لتحديد معايري �أد�ء �مل�صوؤولية �لجتماعية بالدول �لعربية. قيام �ملن�صاآت بتوفري �إد�رة 

متخ�ص�صة للم�صوؤولية �لجتماعية تتوىل تخطيط وتنفيذ �لرب�مج و�لتن�صيق مع �جلهات ذ�ت �لعالقة، على �أن تتبع لالإد�رة 

�لعليا مبا�صرة. تبادل �خلربة و�لتجارب �لعملية بني �ملن�صاآت و�لتعرف على نقاط �لقوة و�ل�صعف لتطبيق �أف�صل �لأ�صاليب 

جدوى يف جمالت �مل�صوؤولية �لجتماعية. 
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قيام �لغرف �لتجارية �ل�صناعية وغريها من �جلهات �لتنظيمية بتنظيم دور�ت تدريبية وندو�ت ل�صقل �خلرب�ت يف جمالت �مل�صوؤولية 

نطاقات  وتو�صعة  حتقيق  يف  �ل�صركات  بني  �لتناف�صية  لإذكاء  �لجتماعية  �مل�صوؤولية  �أد�ء  يف  للتميز  جو�ئز  منح  تعميم  �لجتماعية، 

�مل�صوؤولية �لجتماعية.

تطرقت در��صة )�لدبلحي، 2011( �إىل جتربة �صركة �لت�صالت �ل�صعودية يف جمال �مل�صوؤولية �لجتماعية، وذلك من خالل بر�مج 

�لوفاء خلدمة �ملجتمع و�ملتمثلة يف:

برنامج �لوفاء �لتعليمي �لذي يعمل يف عدة جمالت �ملجال �لأول: مت عقد �تفاقية تعاون بني �ل�صركة و�ملوؤ�ص�صة �لعامة للتدريب �لتقني 

و�ملهني لتاهيل )2300( �صاب �صعودي خالل �صنتني يف عدد من �ملجالت �لفنية و�لد�رية و�ملهنية و�إك�صابهم �ملعارف و�ملهار�ت �لتي 

توؤهلهم لال�صتفادة من فر�ص �لعمل �ملتوفرة يف �صوق �لعمل �ملحلي، وت�صجيعًا للعمل �حلر، ودعم �لأعمال و�ملن�صاآت �ل�صغرية. وهنالك 

برنامج دبلوم مدته �صنتان لذوي �لحتياجات �خلا�صة من �ل�صم و�ملكفوفني، وبر�مج تطبيقية ق�صرية ترت�وح مدتها من �صهر �ىل �صتة 

�أ�صهر موجة لأبناء �ل�صهد�ء و�أبناء �لأ�صر �مل�صجلة يف �جلمعيات �خلريية و�أبناء �ل�صجناء �ملفرج عنهم. �ملجال �لثاين: تدريب �ل�صباب 

�ل�صعودي من حاملي �صهاد�ت �لبكالوريو�ص و�لثانوية �لعامة �أو ما يعادلها �لر�غبني يف �لعمل، وذلك من خالل بر�مج ودور�ت تدريبية 

متنوعة، ترت�وح ما بني ثالثة وت�صعة �أ�صهر، بهدف �إك�صابهم مهار�ت متقدمة يف �للغة �لجنليزية وعلوم �حلا�صب �لآيل، �إىل جانب 

بع�ص �ملهار�ت �لإد�رية، ومتنح �لت�صالت �ل�صعودية مكافاآت ت�صجيعية للملتحقني بهذه �لرب�مج �لتدريبية مقد�رها )1000( ريال 

حلامل �لثانوية �لعامة، و)1500( ريال حلامل �لبكالوريو�ص.

برنامج �لوفاء �لجتماعي ومن �أهم جمالته �ملجال �لأول: دعم جمعية �لأطفال �ملعوقني )�صر�كة ��صرت�تيجية(، تقوم �ل�صركة برعاية 

�ألف بطاقة تهاين لربنامج بطاقات �لتهاين لتوزيعها بجميع مناطق �لت�صالت �ل�صعودية باململكة و�لقطاعات   300 طباعة وجتهيز 

�أعدها  �إىل ��صتثمار بع�ص �للوحات �لت�صكيلية �لتي  �لرئي�صية عند حلول عيد �لفطر حتت �صعار )مًعا يف �لفرح(، ويهدف �لربنامج 

يف  و�مل�صاركة  جمتمعهم،  يف  �لندماج  على  وت�صجيعهم  مهار�تهم  وتنمية  �جلمعية،  من�صوبي  من  �خلا�صة  �لحتياجات  ذوو  �لطفال 

�أن�صطته و��صتقطاب �ملزيد من �لدعم �ملايل �ملوجه لالإنفاق على ما تقدمه مر�كز �جلمعية من خدمات جمانية. �ملجال �لثاين: مز�د 

�لأرقام �ملميزة ل�صالح �أوقاف جمعية �لأطفال �ملعاقني حيث حقق 4.5 مليون ريال يف غ�صون 8 �صاعات. �ملجال �لثالث: تقدمي عرو�ص 

لعمالء �جلو�ل من ذوي   %50 بن�صبة ت�صل �ىل  �ل�صركة تخفي�صات خا�صة  مل�صاندة ذوي �لحتياجات �خلا�صة، حيث قدمت  خا�صة 

�لحتياجات �خلا�صة.
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برنامج �لوفاء �ل�صحي، وتتمثل بر�جمه يف، �لربنامج �لأول: جتهيز مر�كز �صحية يف عدد من مناطق �ململكة، حيث وقعت 

�ل�صركة عقًد� مع وز�رة �ل�صحة تقوم مبوجبه �ل�صركة ببناء وجتهيز �أكرث من 20 مركًز� �صحًيا مببلغ مقد�ره مائة مليون 

ريال، حيث �صي�صهم �لربنامج يف معاجلة نحو 80 �ألف ز�ئر يوميًّا يف مر�كز رعاية �لأمومة، ونحو 230 �ألف مري�ص يف �ملر�كز 

�ل�صحية، ومعاجلة نحو 56 �ألف طفاًل يوميًا يف مر�كز �لإ�صعاف، تطعيم 18 �ألف طفاًل يوميًا يف مر�كز رعاية �لطفولة. 

�ل�صركة حملة تربعات ل�صالح جمعية  �أطلقت  �لكلوي،  �ل�صعودية ملر�صى �لف�صل  – حملة �لت�صالت  �لثاين  �أما �لربنامج 

فهد بن �صلمان �خلريية عن طريق �لر�صائل �لن�صية بتكلفة 10 ريال للر�صالة. و�لربنامج �لثالث – حمالت �لتربع بالدم: 

�لفئات �مل�صتهدفة هي: مر�صى �صرطان �لدم، و�لأطفال �ملر�صى بامل�صت�صفيات و�ملحتاجني للتربع بالدم، و�ملحتاجني للدم 

يف فل�صطني.

بالعمل  وذلك  �لقطاع �خلا�ص  �صركات  تتبناها  �لتي  و�خلطط  �ل�صيا�صات  �لنظر يف  �إعادة  ب�صرورة  �لدر��صة  �أو�صت  وقد 

بالعمل  و�ملهتمني  �ملخت�صني  كاٍف من  توفري عدد  �لعمل على  و�همية  و�فر�ده.  للمجتمع  �لفعلية  �لحتياجات  على حتديد 

و�لعمل  �ملوظفني  قدر�ت  لتطوير  �ل�صعي  و�صرورة  �لجتماعية.  �مل�صوؤولية  �د�رة  يف  للعمل  �خلا�ص  �لقطاع  يف  �لجتماعي 

على تهيئتهم يف �ملجال �لجتماعي ليكونو� قادرين على ر�صم وتخطيط بر�مج �جتماعية ذ�ت فائدة عامة. ووجوب �إعالن 

�صركات �لقطاع �خلا�ص خلطة بر�جمها �لجتماعية يف �لتقرير �ل�صنوي. و�صرورة �لعمل على �إيجاد قنو�ت �ت�صال فعالة 

مع �لجهزة �حلكومية و�لقطاعات �خلا�صة �لخرى و�جلمعيات �خلريية لال�صتفادة مما لديها من بيانات. و�صرورة �عد�د 

ملتقيات �صنوية خا�صة برب�مج �مل�صوؤولية �لجتماعية وذلك بغر�ص �ل�صتفادة منها يف �لتجارب �ملختلفة و�لرب�مج �لناجحة. 

�صرورة �إلز�م �صركات �لقطاع �خلا�ص باإن�صاء �إد�ر�ت عامة للم�صوؤولية �لجتماعية ترتبط �إد�ريًا برئي�ص �ل�صركة �صريطة �ن 

تعمل على �ن تكون حلقة و�صل بني �ل�صركة و�جلهات �ملعنية �لخرى. �حلر�ص على �إجر�ء در��صات �ح�صائية ��صتدللية يف 

�صبيل تنفيذ هذ� �لتوجه يف �مل�صوؤولية �لجتماعية تنفيذً� دقيقًا وذي فائدة عامة.
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الدراسات العربية:
تناولت در��صة )�ملغربل وفوؤ�د، 2008( جتارب كل من �لحتاد �لوربي و�لوليات �ملتحدة �لمريكية وبع�ص بلد�ناأ�وروبا �ل�صرقية و�أمريكا 

�لالتينية و�آ�صيا يف جمال �مل�صوؤولية �لجتماعية لر�أ�ص �ملال، وقد خل�صت �إىل �أنه وعلى �لرغم من تفاوت م�صتوى �مل�صوؤولية �لجتماعية 

�ملوؤ�صر�ت توؤكد على تز�يد �لدور �لجتماعي �لذي تلعبه �ل�صركات يف �ملجالت �لجتماعية، خا�صة  �أن  �إل  لر�أ�ص �ملال من بلد لآخر، 

�إل �ن هذ� �لدور ماز�ل حمدودً� ول ت�صعر به  �لفقر�ء و�لقليات و�لدفاع عن حقوق �لن�صان.  �لتعليم و�ل�صحة وم�صاندة  يف جمالت 

�صوى ن�صبة �صئيلة من �فر�د �ملجتمع، كما �ن هنالك جمالت كثرية ت�صاهم �ل�صركات فيها ب�صكل ب�صيط، مثل حت�صني �حو�ل �لعاملني 

بها، �و تلبية �حتياجات �مل�صتهلكني �و حماية �لبيئة. وعلى �لرغم من زيادة حدة �لتيار �لذي يوؤكد على �أهمية �مل�صوؤولية �لجتماعية 

�ملتوقع. ومن �ملمكن تف�صري �صعف  �لنحو  �مل�صوؤولية على  �ل�صركات بهذه  توؤكد عدم ��صطالع  �أن �حلقائق و�ملوؤ�صر�ت  �إل  �ملال،  لر�أ�ص 

تاأثري م�صاهمة �مل�صوؤولية �لجتماعية بعدم وجود خطة متكاملة جتتمع فيها �جلهود �ملختلفة بحيث حتدد هذه �خلطة �لأهد�ف �ملرجو 

حتقيقها وحتدد �لأدو�ر �لتي �صتلعبها �ل�صركات وكذلك �ملوؤ�صر�ت �لتي ت�صمح بقيا�ص تاأثري دور �ل�صركات على �لنحو �لذي يتيح تقييم 

م�صاهمتها ومتابعتها ب�صكل دقيق. وقد يكون �ل�صبب ور�ء غياب مثل هذه �خلطة، هو ت�صعب �ملجالت �لتي حتتاج �إىل دعم �صريع وكبري 

من قطاع �لأعمال. ولكن هذ� ل يقلل من �أهمية وجود �إ�صرت�تيجية قومية تتوحد يف �إطارها �جلهود �ملبذولة يف هذ� �ملجال.

وقدمت �لدر��صة عدة تو�صيات حددت من خاللها دور �لدولة، ودور منظمات �لأعمال، ودور �لقطاع �خلريي يف �مل�صوؤولية �لجتماعية. 

ويتمثل دور �لدولة يف: توفري مناخ مالئم لقيام �ل�صركات بن�صاطها ومو�جهة حتديات �ملناف�صة �ملحلية و�لعاملية. و�إعطاء �لقدوة �حل�صنة 

و�تاحتها وحت�صني نظم �حلوكمة  �ملعلومات  وتوفري  �ملختلفة  �صيا�صات �حلكومة  ب�صفافية عن  و�لإعالن  �لإف�صاح  لل�صركات من خالل 

و�لأد�ر�ت �حلكومية �ملختلفة وت�صجيع �ل�صر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص. ت�صجيع �ل�صركات على �لتز�مها مب�صوؤوليتها �لجتماعية 

جتاه خمتلف �أ�صحاب �مل�صالح من خالل �حلو�فز �ل�صريبية و�لمتياز�ت �خلا�صة باملناق�صات �حلكومية، لفرتة حمددة وربطها بتحقيق 

�أهد�ف �جتماعية بعينها. منح بع�ص �جلو�ئز �ملالية و�ملعنوية؛ لت�صجيع �ل�صركات على �مل�صاهمة �لفعالة يف بر�مج �مل�صوؤولية �لجتماعية.
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�أما فيما يخ�ص دور منظمات �لأعمال فقد �أو�صت �لدر��صة ب�صرورة حتديد مفهوم موحد للم�صوؤولية �لجتماعية على نحو 

يعك�ص �لو�قع �لقت�صادي و�لجتماعي للمجتمع �مل�صري. و�صرورة تنظيم حمالت و��صعة �لنطاق للرتويج ملفهوم �مل�صوؤولية 

�لجتماعية لل�صركات وزيادة �لوعي لدى هذه �ل�صركات، خا�صة �ل�صغرية و�ملتو�صطة باأهمية هذه �لرب�مج و�أثرها على �أرباح 

�ل�صركات يف �ملدى �ملتو�صط و�لطويل وعلى �ندماجها يف �صال�صل �لتوريد �لعاملية، ترتيب �ولويات �لتنمية �لجتماعية �لتي 

يتعني على قطاع �لعمال ��صتهد�فها وحتديد �أكفاأ �لطرق للتعامل معها.ر�صم �إ�صرت�تيجية متكاملة للم�صوؤولية �لجتماعية 

لر�أ�ص �ملال يتم بناء عليها حتديد �لأولويات �لتي �صيتم �لتعامل معها و�أي�صًا �ملبادئ �لعامة �لتي يجب �أن تلتزم بها �ل�صركات 

عند تنفيذ بر�مج �مل�صوؤولية �لجتماعية. حتديد �إطار زمني لتنفيذ هذه �لإ�صرت�تيجية و�ختيار بع�ص �ملوؤ�صر�ت �لتي تقي�ص 

مدى جناح بر�مج �ل�صرت�تيجية يف حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة منها.

�لر�صالة �خلا�صة بكل �صركة �صيا�صاتها يف حتمل  �أن تت�صمن  �لدر��صة ب�صرورة  �أو�صت  وفيما يتعلق بدور �لقطاع �خلا�ص 

تتبنى  و�أن  �مل�صالح.  �أ�صحاب  حقوق  و�حرت�م  �ل�صركة،  ��صول  حماية  على  يوؤكد  �لذي  �لنحو  على  �لجتماعية  �مل�صوؤولية 

مر�جعة  خالل  من  �إد�رتها  يف  بال�صركات  �لعاملني  م�صاركة  على  تن�ص  بحيث  �لب�صرية  لتنمية  و��صحة  �صيا�صة  �ل�صركات 

�مليز�نيات �ل�صنوية وحتديد �لأجور وم�صتوى �لرعاية �ل�صحية �لتي يتمتعون بها و�أي�صًا �لتدريب �لذي يحتاجون �إليه. و�أن 

تلتزم �ل�صركات مبجموعة من �لقو�عد �لأخالقية �لتي حتددها جمال�ص �إد�ر�ت هذه �ل�صركات ويقرها حملة �لأ�صهم ويتم 

�أن تهتم بتلبية �لتز�ماتها جتاه عمالئها، و�أن  �إعالنها بكل �صفافية وتلتزم �ل�صركات بتطبيقها. كما يتعني على �ل�صركات 

لن�صاطها  �ل�صركات  ممار�صة  �أثناء  �لبيئية  �لعتبار�ت  مر�عاة  �صرورة  حقوقهم.  وحماية  رغباتهم  لتلبية  جاهدة؛  ت�صعى 

�لقت�صادي. �إعد�د توجيهات ��صرت�صادية للم�صوؤولية �لجتماعية.
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تناولت در��صة )فرج،2005( دور جمعيات رجال �لأعمال يف توفري �لأمن �لإن�صاين للفقر�ء يف م�صر، ويت�صح هذ� �لدور من 

خالل عدة �بعاد هي: 

الأمن الجتماعي املتمثل يف:

 توفري �لزي �ملدر�صي و�لر�صوم �لدر��صية لأبناء �لفقر�ء، توفري �لأدو�ت �ملدر�صية �لالزمة لبدء �لعام �لدر��ص�صي، تكرمي �لطلبة 

�ملتفوقني يف كافة �ملجالت، �لحتفال بالأعياد و�ملنا�صبات �لدينية و�لقومية، تقدمي خدمات حمو �لأمية وتعليم �لكبار.

�لأمن �لقت�صادي �ملتمثل يف: تقدمي �مل�صاعد�ت �لعينية للفقر�ء، تقدمي �لقرو�ص لتنفيذ �مل�صروعات �ل�صغرية، ح�صر لحتياجات 

�صوق �لعمل، تنفيذ م�صروعات مدرة للدخل للفقر�ء، تقدمي م�صاعد�ت �قت�صادية لالأ�صر يف حالت �لعجز و�لوفاة.

الأمن ال�شحي املتمثل يف:

 توفري بع�ص �ملو�د �لغذ�ئية للفقر�ء، �لتعاون مع بع�ص �ملوؤ�ص�صات �لطبية؛ لتوفري �لرعاية �ل�صحية للفقر�ء عن طريق توفري 

�لك�صف �لطبي و�لعالج �ملجاين للفقر�ء، �مل�صاعدة يف �إجر�ء �لتحاليل �لطبية للفقر�ء، تقدمي بر�مج �لتوعية �ل�صحية للفقر�ء.

�لأمن �لبيئي �ملتمثل يف: م�صاعدة �لأ�صر يف �لتخل�ص من �لقمامة، رفع م�صتوى �لوعي �لبيئي بني �ملو�طنني، �مل�صاهمة يف تغيري 

توفري  �حلكومية،  و�جلهات  �ملو�طنني  مع  بال�صرت�ك  لل�صو�رع  �لنظافة  حمالت  يف  �مل�صاهمة  �لبيئة،  نحو  �ملو�طنني  �صلوكيات 

خدمات �ملياه و�ل�صرف �ل�صحي �لآمن للمو�طنني.

وقد �أ�صارت �لدر��صة �إىل عدد من �ملعوقات �لتي تو�جه جمعيات رجال �لأعمال يف توفري �لأمن �لإن�صاين للفقر�ء و�ملتمثلة يف: عدم 

معرفة �لفقر�ء برب�مج وم�صروعات �جلمعية، �صعف �لعالقة بني �جلمعية و�لفقر�ء، عدم تو�فر �لعدد �لكايف من �لإخ�صائيني 

�لجتماعيني �لعاملني باجلمعية، �صعوبة �صد�د �أق�صاط �لقرو�ص من �لفقر�ء، عدم �لإعالن ب�صكل كاف عن خدمات �جلمعية.

كما �وردت �لدر��صة جمموعة من �ملهار�ت �لتي يحتاجها �لعاملون بجمعيات رجال �لأعمال لتوفري �لأمن �لإن�صاين للفقر�ء، 

و�أهم تلك �ملهار�ت تكوين عالقة �إيجابية مع �مل�صتفيدين من خدمات �جلمعية، حتديد �لحتياجات �ملجتمعية للفقر�ء مهارة 

�لتعاون مع كافة موؤ�ص�صات �ملجتمع، مهارة و�صع وتنفيذ خطط لإ�صباع �حتياجات �لفقر�ء.
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�رتباط  �أبرزها:  �مل�صوؤولية �لجتماعية كان من  �لأعمال يف جمال  لتفعيل دور جمعيات رجال  �لدر��صة عدة مقرتحات؛  كما قدمت 

�لتوعية  �لفقر�ء،  يتنا�صب مع �حتياجات  �لفقر�ء، تطوير بر�مج وم�صروعات �جلمعية مبا  بر�مج وم�صروعات �جلمعية باحتياجات 

برب�مج وم�صروعات �جلمعية، �ملتابعة �مل�صتمرة و�لإ�صر�ف على �مل�صروعات �ملقدمة للفقر�ء، تي�صري �صد�د �أق�صاط �لقرو�ص للفقر�ء.

المحور السابع: التشبيك والتنسيق بين الجمعيات الخيرية
 Networking و�لت�صبيك Network منذ بد�ية عقد �لت�صعينيات – على وجه �خل�صو�ص – حتقق �لذيوع و�لنت�صار ملفهوم �ل�صبكة

ودخـل �صمن قائمة �مل�صطلحات �جلديدة �لتي تعرب عن �جتاهات تطور موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين وقد �رتبط ب�صكل رئي�صي باأدبيات 

�لتنمية ويعك�ص مفهوم �لت�صبيك جمموعة من �لعمليات و�لأن�صطة �لتي تقوم بها �ملنظمات غري �حلكومية لتحقيق �لت�صامن و�لت�صاند 

فيما بينها.  وقد عرفه مركز خدمات �ملنظمات غري �حلكومية يف م�صر باأنه »عملية للتعاون �لتطوعي �ملخطط بني �ثنني �أو �أكرث من 

�جلمعيات �لأهلية بهدف تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت و�لرت�بط يف �لعمل من �أجل حتقيق �أهد�ف م�صرتكة ولإثر�ء �لتنمية للمجتمع 

�ملحلي �لذي توجد  فيه هذه �جلمعيات«. ويرتتب على تلك �لعمليات و�لأن�صطة �لختيارية �ملخططة تكوين �صبكات من تلك �لأطر�ف 

�لتي حدث بينها ذلك �لت�صبيك، ومن ثم فغالًبا ينظر �إىل تلك �ل�صبكة على �أنها جمموعة من �ملنظمات �لتي قامت بتنظيم نف�صها 

وب�صكل طوعي من خالل �لتن�صيق و�لتعاون؛ لتحقيق �أهد�ف م�صرتكة، وينظر �إليها �آخرون على �أنها �إطار طوعي �أو �ختياري، وت�صم 

�أفر�د وجمموعات �أو جمعيات وبطريقة �أفقية غري تر�تيبية – تهدف �إىل تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت و�لت�صال من �أجل �لتخطيط 

ا  و�لتنفيذ و�لتقييم لأن�صطة و�أهد�ف م�صرتكة، �أي هي �آلية لالت�صال و�لتو��صل متثل م�صدرً� للقوة و�لتاأثري، وتطرح �إطاًر� ت�صامنيًّ

لتفعيل �لدور و�لتن�صيق و�لتعاون بني �جلمعيات �لأهلية )عبده،1431(.
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الدراسات السعودية:
�قرتحت در��صة )حجازي،2010( تكوين �صبكة قومية بني �جلمعيات �خلريية �ملهتمة بق�صية �لفقر وحت�صن نوعية �حلياة للفقر�ء 

. ومر�حل تكوين هذه �ل�صبكة تتلخ�ص فيما يلي : 

املرحلة التمهيدية لبناء ال�شبكة: 

و ت�صمل هذه �ملرحلة �حلاجة �إىل وجود �صبكة وذلك من خالل �صعور �جلمعيات بحاجتها �إىل وجود �صبكة ملو�جهة �مل�صكلة حمور 

�لهتمام و هي ) �لفقر و حت�صني نوعية �حلياة للفقر�ء (، وحتديد �مل�صكالت �لتي تو�جهها �جلمعيات وحتديد �لعو�مل و�لأ�صباب 

�ملت�صابكة �لتي �أوجدت تلك �مل�صكالت، ثم بعد ذلك يتم عقد �جتماعات ومقابالت بني �أع�صاء �ل�صبكة �ملوؤ�ص�صني للتعارف و�حلو�ر 

وتبادل وجهات �لنظر يف و�قع �مل�صكالت �لتي تقوم �جلمعيات �خلريية مبو�جهتها من حيث �لعو�مل و �لأ�صباب �لتي �أوجدتها،عدد 

�ملتاأثرين بها، عمق هذه �مل�صكالت، �جلهود �مل�صبقة ملو�جهة هذه �مل�صكالت، وحتليل �لو�صع �لر�هن للجمعيات �خلريية �لتي تتكون 

منها �ل�صبكة؛ لبناء قدرتها على �لعمل �جلماعي. وقيام �إحدى �جلمعيات �خلريية باملبادرة بالت�صال باجلمعيات �لأخرى �ملعنية 

مبو�جهة م�صكلة �لفقر حيث تتوىل هذه �جلمعية مهمة حتفيز �جلمعيات �لأخرى لالن�صمام لل�صبكة و �صرح هذه �لفكرة و�أهميتها 

و�لفو�ئد �لتي ميكن �أن تعود على �جلمعيات �لأع�صاء وعلى �ملجتمع. 

مرحلة التخطيط لتاأ�شي�س ال�شبكة:

 و يف هذه �ملرحلة يتم عقد لقاء بني �جلمعيات �خلريية للنقا�ص حول فكرة تاأ�صي�ص �ل�صبكة و �أهميتها و �أهد�فها و فو�ئدها ويف هذه 

�ملرحلة �أي�صًا يتم: حتديد �أع�صاء �ل�صبكة �لذين لهم �لهدف �مل�صرتك نف�صه فيما يتعلق مبو�جهة م�صكلة �لفقر، حتديد �لأهد�ف 

�لإ�صرت�تيجية و �لفرعية �لتي ت�صعى �ل�صبكة �إىل حتقيقها، حتديد روؤية و ر�صالة �ل�صبكة، �قرت�ح و حتديد �لهيكل �لتنظيمي لل�صبكة 

و حتديد جمل�ص �إد�رة �ل�صبكة و �للجان �لعامة و �لفرعية لهذه �ل�صبكة، حتديد �مل�صوؤوليات و �ملهام و �لأدو�ر لأع�صاء �ل�صبكة و 

ذلك مبا يتفق و �إمكاناتهم، بناء قدر�ت �جلمعيات �خلريية �لأع�صاء يف �ل�صبكة .



228228

مرحلة التنفيذ و ال�شتمرارية: 

ويف هذه �ملرحلة تبد�أ �ل�صبكة بتنفيذ �أعمالها و بناء قاعدة معلومات و بيانات تبادلها بني �لأع�صاء

مرحلة املتابعة و التقومي: 

وهذه �ملرحلة هي م�صتمرة مع جميع �ملر�حل �ل�صابقة و ت�صمل �ملتابعة لكل �أعمال �ل�صبكة و حتديد مناطق �لقوة و تدعيمها و مناطق 

�ل�صعف و حماولة �لتغلب عليها .و كتابة �لتقارير �ملو�صحة ملا مت تنفيذه من �أعمال �ل�صبكة. 

ويف نهاية عر�صها �أو�صت �لباحثة ب�صرورة ح�صر عدد �جلمعيات �خلريية �لتي تهتم مبو�جهة م�صكلة �لفقر و حت�صني نوعية �حلياة 

للفقر�ء و حتديد �أهد�فها و حجمها و خدماتها و د�ئرة �هتمامها و �ملناطق �لتي تخدمها و عدد �مل�صتفيدين منها ، و�لقائمني على 

�لعمل بهذه �جلمعيات.

 وعمل دليل بعدد هذه �جلمعيات و خدماتها وو�صع دليل عمل لهذه �جلمعيات يكون متاحًا للعاملني يف هذه �جلمعيات ويكون مبثابة 

مر�صد لعمل هذه �جلمعيات يف مو�جهة م�صكلة �لفقر و حت�صني نوعية �حلياة للفقر�ء و �لهتمام بق�صاياهم. و�صرورة تكوين �صبكة 

بني �جلمعيات �خلريية �ملعنية مب�صكلة �لفقر يف �ململكة. وبناء قدر�ت �جلمعيات �خلريية �لعاملة يف جمال رعاية �لفقر�ء. وو�صع 

خطة عمل م�صرتكة بني �جلمعيات �خلريية ملو�جهة م�صكلة �لفقر عن طريق حمالت �لتوعية يف �ملجتمع وعن طريق �لإنرتنت و 

ن�صر �لإح�صاء�ت �ملتعلقة بعدد �لفقر�ء و خط �لفقر ونوعية �لفقر، وبناء قاعدة معلومات يتم تبادلها عن �جلهود �ملبذولة ملو�جهة 

�مل�صكلة و �لتجارب �لناجحة �لتي مرت بها �جلمعيات يف مو�جهة م�صكلة �لفقر لتكون قوة د�فعة لتكوين �صبكة قومية بني �جلمعيات.

وذهبت در��صة )عبده،1431( يف نف�ص �جتاه در��صة )حجازي،2010(، حيث �قرتحت فكرة تكوين �صبكة بني �جلمعيات �خلريية 

�لتالية: تعبئة �لطاقات و�لإمكانات د�خل �ملجتمع �ملحلي، مبا يت�صمنه ذلك من  �لأ�ص�ص  �ل�صعودية تقوم على  �لعربية  يف �ململكة 

��صتحد�ث �أفكار جديدة وخطط و�أطروحات م�صتقبلية. و�إيجاد و�صائل �ت�صال مبتكرة بني �جلمعيات �مل�صتهدفة من خالل �إيجاد 

طرق مبتكرة يف �لتعامل و�لت�صال ي�صمن تدفق �ملعلومات وتبادل �لأفكار يف عالقات فاعلة وبناءه. و�إبر�ز نقاط �لتفاق و�لقيم 

�مل�صرتكة و�لتي من �صاأنها �لتقريب بني �جلمعيات وت�صييق نقاط �لختالف و�حلد من �لآثار �ل�صلبية. و�حرت�م �لدو�فع و�لجتاهات 

�خلا�صة بكل ع�صو يف �ل�صبكة، وقبول وتعزيز مكانة كل منها من قبل �لأطر�ف �لأخرى، جمع �أكرب قدر من �لبيانات و�ملعلومات 

�لتي تبني �أهمية �لتغري �ملر�د �إحد�ثه  )�لأهد�ف �مل�صرتكة(. 
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تلك  جر�ء  من  منافع  للجمعيات  يتحقق  و�أن  وظيفًيا.  �عتماًد�  بع�صها  على  تعتمد  �إنها  �ل�صبكة  يف  �لأع�صاء  و�قتناع  و�إدر�ك 

�ل�صر�كة يف �صكل )�أمو�ل – عمالء – معلومات – خدمات – �أو غري ذلك ( يف مقابل �لتز�مها بال�صو�بط و�للتز�مات �لتي 

و�ملوؤ�ص�صات  للجمعيات  �ملوؤ�ص�صي  �لبناء  يف  �أ�صا�صية  مكونات  وجناحها  �لفكرة  هذه  تطبيق  وت�صتلزم  �لعالقات،  تلك  تفر�صها 

�ملن�صمة �إىل �ل�صبكة �أهمها؛ وجود هيكل تنظيمي يت�صح فيه �لأدو�ر و�مل�صوؤوليات و�ل�صالحيات يف ظل مناخ تنظيمي جوهره 

وكفاءتهم  يف  �ل�صبكة  �أطر�ف  فاعلية  �لبناء.  �لذ�تي  و�لنقد  و�ل�صفافية  لالإبد�ع  وبيئة حمفزة  �لذ�تي  و�لن�صاط  �ل�صتقاللية 

��صتخد�م مو�ردهم �ملتاحة وتوليد مو�رد جديدة؛ لتحقيق �أهد�فها ب�صكل �أمثل، �لكفاءة يف �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية و�ملالية مبا 

يت�صمن ذلك من و�صع معايري ملزمة للتوظيف و�لرتقي و�مل�صاءلة و�لتدريب. �لكفاءة �لت�صويقية مبعنى وجود خطط للت�صويق 

�لر�صمية  وغري  و�لر�صمية  و�خلارجية  �لد�خلية  للبيئة  �لعلمية  و�لدر��صة  �ل�صبكة  لأع�صاء  وبر�مج وخدمات  لأن�صطة  و�لرتويج 

�ملوؤثرة على �أد�ء �ل�صبكة، توفر �أنظمة و�أ�صاليب �لعمل و�لتي ت�صمل �ل�صيا�صات و�لقو�عد و�لإجر�ء�ت �ملي�صرة لتحقيق �أهد�ف 

وحتفيز  �لتعاون  وحتقيق  �ل�صرت�تيجي  �لتخطيط  على  �لقادرة  �لفاعلة  �لقيادة  توفر  و�ملرونة.  بالو�صوح  تت�صم  و�لتي  �ل�صبكة 

�لطاقات �آخذة يف �لعتبار �مل�صالح �مل�صروعة جلميع �لأطر�ف �ملعنية. ولنجاح �لفكرة لبد من توفر �ملتطلبات �لتالية: تو�فر 

روؤية و��صحة لالأهد�ف �ملحددة �لتي ن�صعى �إليها مع ت�صور و��صح لالأولويات. �لنطالق من �مل�صرتك �لتي يتفق عليها �أع�صاء 

�ل�صبكة مع �ل�صتفادة من تنوع �خلرب�ت. �لتخطيط �لدقيق لأن�صطة عملية �لت�صبيك و�لتعاون و�لتن�صيق �لد�ئمني للتحرك نحو 

�لأهد�ف �مل�صرتكة. تكامل مو�رد �أطر�ف �ل�صبكة مًعا يف �إطار �ل�صعي �مل�صرتك يف تنفيذ �لأن�صطة وحتقيق �لغايات معًا. وقد 

�أ�صا�صي يحدد بدقة معايري  �أن هنالك نوعني لل�صبكات �أحدهما غري ر�صمي مفتوح �لع�صوية لي�ص له نظام  �أو�صحت �لدر��صة 

�مل�صاركة ول حقوق وو�جبات �لأع�صاء، ول على �آلية �صناعة �لقر�ر و�ل�صبكة يف هذه �ملرحلة هي �أقرب �إىل �ملنتدى �أو حمفل 

للتو��صل وتبادل �لآر�ء و�لأفكار و�خلرب�ت، و�ل�صكل �لثاين هو �ل�صبكات �لر�صمية �لذي يحكمها �لتعاقد �لذي مت طو�عية بني 

�ملكونني لل�صبكة متمثاًل يف نظام �أ�صا�صي ولئحة حتدد �حلقوق و�لو�جبات و�لع�صوية و�آليات �تخاذ �لقر�ر و�لتو��صل و�ختيار 

�لقياد�ت وحتديد �لأهد�ف.
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وعمومًا ميكن تنفيذ �لفكرة من خالل عقد �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت وور�ص �لعمل �مل�صرتكة، و�لن�صر�ت و�لتقارير و�لكتيبات، 

بالأن�صطة  مرتبطة  بيانات  قاعدة  وتوفري  �خلرب�ت،  و�قت�صام  �لزيار�ت  وتبادل  �لإلكرتوين،  �لت�صال  �صبكة  و�إن�صاء 

�لعلمية  بالد�ر�صات  �لهتمام  مع  متنوعة  تدريبية  بر�مج  وتوفري  �ملعلومات،  تدفق  تي�صري  �صاأنها  من  و�لتي  �مل�صرتكة 

و�لبحوث. ولنجاح �ل�صبكة يجب �أن يكون �لن�صمام �إليها طوعي ول مي�ص با�صتقالل �لأع�صاء �ملن�صمني �إليها، و�أن يكون 

منط �لقيادة �جلماعية هو �ل�صائد على �أن يعرب من خاللها �لأع�صاء عن �ملو�قف �حلقيقة للجهات �لتي ينتمون �إليها ل 

عن مو�قفهم �ل�صخ�صية، و�أن تكون ذ�ت فائدة �أ�صا�صية للعمل �لأ�صا�صي للجهات �مل�صاركة وتدعم �أهد�فها، و�أن يتوفر 

عامل �لثقة بني �أع�صاء �ل�صبكة �إىل جانب �إر�دة �لتعاون و�أن ل مت�ص �ل�صبكة م�صد�قية �أع�صائها، و �أن ي�صرتك جميع 

�جلهات �لأع�صاء يف جميع مر�حل �خلطة، ولبد �أن يكون لالأع�صاء �لقدرة على توفري خدمات لل�صبكة ولي�ص �ل�صتفادة 

منها فقط.

�لتمييز بني  �لقدرة على  تتمثل يف: عدم  و�لتي  �ل�صبكات  تو�جه  �أن  �لتي ميكن  �مل�صكالت  بع�ص  �لدر��صة  و��صتعر�صت 

�ل�صيطرة و�لتن�صيق خا�صة يف مرحلة �لإعد�د لالأن�صطة و�أثناء تنفيذها، �صخ�صنة �ملو�قف د�خل �ل�صبكة حيث يغلب على 

بع�ص �لأع�صاء توجهاتهم و�آر�وؤهم �ل�صخ�صية على ح�صاب مو�قف و�جتاهات �جلهات �لتي ميثلوها، عدم �لقدرة على 

حتويل �لبيانات و�ملعلومات �ملتاحة و�ملتبادلة �إىل �أن�صطة وبر�مج مفيدة، عدم توفر �صروط ع�صوية و��صحة لالن�صمام 

�إىل �ل�صبكة مما قد يوجد حالة من �ل�صر�ع عند طلب �أع�صاء جدد لالن�صمام �إىل ع�صوية �ل�صبكة، �لإغر�ق يف حماولة 

�إحكام �خلريطة �لإد�رية لل�صبكة مبا فيها حماولة و�صع ت�صل�صل هرمي د�خل �ل�صبكة مما يوجد �صر�عات على �ل�صلطة 

ويعوق �لتن�صيق و�لتعاون �مل�صتهدف، عدم نظر بع�ص �ملنتمني �إىل ع�صوية �ل�صبكة على �أنها مزيج من �لأخذ و�لعطاء 

وتغليب جانب �لأخذ فقط. 

ومن ثم ملو�جهة تلك �مل�صاكل وغريها من �ملهم �لهتمام بعملية بناء قدر�ت �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لعالقة، و�عتقادً� 

منا باأن هناك ثمة عالقة وثيقة بني تاليف �مل�صاكل �أو �لقدرة على مو�جهتها وبني عملية بناء �لقدر�ت �أو بني �ل�صبكات 

�لفعالة وبناء �لقدر�ت. وحيث �إن فكرة وجتربة �ل�صبكات جديدة على �ملجتمع �ل�صعودي فاإن �لأمر ي�صتلزم بناء قدر�ت 

�جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات حتى تكون موؤهلة لبناء �صبكات فاعلة ونعني ببناء �لقدر�ت » تلك �لعملية �لرت�كمية �ملتجددة 

�مل�صتمرة �لتي تتم  من خالل تدخل خارجي يهدف �إىل حت�صني وتطوير �أد�ء �جلمعية يف عالقاتها بر�صالتها و�أهد�فها 

ويف عالقاتها بالإطار �لثقايف و�لجتماعي.و�لقت�صادي و�ل�صيا�صي، ويف توظيف مو�ردها مبا يحقق لها �ل�صتد�مة«.
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�أ�صارت در��صة )�لعنقري،2010( �إىل جتربة جمعية �كتفاء يف ت�صميم برنامج قو�عد �لبيانات، فقد بنت �جلمعية روؤيتها و�أهد�فها 

على ��صتخد�م �لإح�صاء وقو�عد �لبيانات لتح�صني معي�صة �لإن�صان يف �لأحياء �لفقرية من خالل توفري موؤ�صر�ت و��صحة يف حتديد 

�خل�صائ�ص �لجتماعية و�لقت�صادية لالأ�صر �ملحتاجة وللم�صاهمة يف �لتخطيط  مل�صاريع تنموية، و لتقدمي هذه �ملعلومات و�لبيانات، 

و�لإح�صائيات �ل�صاملة للد�عمني من �لأفر�د و�جلهات �أو �ملوؤ�ص�صات �خلريية ، وبذلك تكون �كتفاء همزة و�صل بني �لد�عم و�ملحتاج.

ولتكوين قاعدة �لبيانات تقوم �جلمعية باخلطو�ت �لتالية: يتم �إعد�د خطة �صنوية - تق�صيم �خلر�ئط �إىل مربعات - جتهيز جميع 

�مل�صتلزمات �خلا�صة بامل�صح – �إعد�د �لفريق للنزول. تبد�أ عملية �مل�صح  ويق�صم �لفريق �إىل جمموعتني وكل جمموعة مكونة من 10 

باحثات، وم�صرفة، وم�صريف �أمن و حافلة ب�صائقها، تتمثل مهمة �لباحثة يف تعبئة �ل�صتمارة مع �ملبحوث يف �لأ�صرة، بينما تنح�صر 

مهمة �مل�صرفة يف متابعة �لفريق وتوزيع �لعمل على �لباحثات، �أما مهمة �مل�صرفني �لأمنيني فهي متابعة �لفريق باأكمله و�ملحافظة 

�أمني مهمته  �إد�ري  �أع�صاء �لفريق عن طريق جهاز ل�صلكي، وكذلك وجود م�صرف  على �من و�صالمة �لفريق. يتم �لتو��صل بني 

�لتو��صل مع �جلهات �مل�صوؤولة يف �حلي. وتتم مر�جعة بيانات �ل�صتمارة من قبل �لباحثة يف مقر �جلمعية حتت �إ�صر�ف م�صرفة 

�لق�صم، ثم يتم تدقيقها وتوثيقها ،ثم �إدخالها برنامج �كتفاء عن طريق ق�صم �لإدخال ويتم حتليلها يف جد�ول �إح�صائية ،وتتم كتابة 

�لتقارير عن طريق ق�صم �لأبحاث و�لدر��صات. 

وعن كيفية �ل�صتفادة من قاعدة �لبيانات �أو�صحت �لدر��صة �لتايل: ��صتناد �لدر��صات �إىل بيانات يتم جمعها من خالل �لزيار�ت 

يتم  ��صتثناء )ل  �مل�صاكن دون  �ل�صتمار�ت جميع  تغطي  لكل منزل حيث  �ل�صخ�صية  �ملقابالت  و�إجر�ء  �مل�صتهدف  للحي  �مليد�نية 

�ختيار عينة ع�صو�ئية(. تت�صمن ��صتمارة �ملقابلة �ل�صخ�صية عو�مل رئي�صة عن �أو�صاع �لأ�صر �ملحتاجة، وذلك لقيا�صها.تقدمي بع�ص 

�ملوؤ�صر�ت �مل�صتنبطة من هذه �لعو�مل. ويتم �إخ�صاع هذه �ملوؤ�صر�ت ملعاجلات حتليلية كمية و�إح�صائية.ويتم �لو�صول �إىل معاجلات 

تطبيقية خمتلفة من و�قع نتائج �لدر��صات.ثم يتم �إمد�د �جلهات �ملعنية باملعلومات �ل�صحيحة، و�لالزمة لإحد�ث �لتغيري �ملتوقع.

وقدمت �لباحثة عدة تو�صيات ومقرتحات متثلت يف: �عتبار �أن تاأ�صي�ص ودعم بر�مج �ملر�كز �لأهلية لتكوين قو�عد بيانات لالأحياء 

و�لأ�صر �لفقرية، من �أهم ما ي�صاعد �لدولة على حتقيق �لأهد�ف �لتنموية لأنها متثل �حللقة �لأوىل و�لهامة يف دورة �ل�صيا�صات 

�لعامة للتنمية، و�عتبار ذلك من �ملمار�صات �ملهنية �ل�صرورية يف جمال �لرب�مج �لتنموية �ملوجهة لتح�صني �لأحو�ل �ملعي�صية للفقر�ء. 
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�صرورة وجود �آلية مرنة ت�صمح جلمعية �كتفاء ومثيالتها، بن�صر �ملعلومات و�لإح�صائيات على �لعموم لإحد�ث حر�ك �جتماعي �صريع 

مع متطلبات و�حتياجات �لأ�صر و�لأحياء �لفقرية مما يوفر �لدعم �ملايل. توجيه �ملو�رد �خلريية من �لزكو�ت و�لأوقاف �إىل �لأحياء 

�لفقرية يف �إطار �صيا�صة عامة معتمدة من �لدولة لإحد�ث �لتو�زن �لجتماعي و�لأمني على م�صتوى �لأحياء و�ملناطق، مما يتطلب 

�عتماد تخطيط تنموي على م�صتوى �ملحافظة �أو �ملدينة �أو �ملنطقة. تطوير بر�مج م�صلحة �لإح�صاء�ت �لعامة و�ملعلومات �آلياتها، 

لكي تكون �أكرث �لت�صاًقا باملناطق و�ملحافظات، و�أقرب �إىل مفهوم �لالمركزية ، و�أعمق تفاعاًل مع �لتغري�ت �لجتماعية �ملت�صارعة 

يف �ملناطق مما ي�صاعد على تفعيل �ملمار�صات �ملهنية يف جمال �لرب�مج �لتنموية �ملوجهة لتح�صني �لأحو�ل �ملعي�صية للفقر�ء. توثيق 

�ل�صالت �لعملية بني �جلمعيات �خلريية �ملانحة للم�صاعد�ت، ومر�كز �لبحوث و�لدعم �ملهني مثل جمعية �كتفاء �خلريية، لكي تكون 

فعاًل وعاًء للتخطيط و�لتوجيه �لتنموي لالأحياء �لفقرية يف منطقة مكة �ملكرمة.

الدراسات العربية:
��صتعر�صت در��صة �أعدتها �لهيئة �لتن�صيقية للتكافل �لجتماعي باململكة �لأردنية �لها�صمية جتربتها يف جمال �لتن�صيق بني �جلمعيات 

�خلريية، حيث ذكرت �أن من �أهم مربر�ت �إن�صاء �لهيئة: عدم وجود جهة ر�صمية متخ�ص�صة معنية بتن�صيق جهود �ملوؤ�ص�صات �لعاملة 

يف جمال �لتكافل �لجتماعي وتكاملها معـًا جتنبـًا لالزدو�جية وتبديد �ملو�رد و�لإمكانات، تتوىل مهمة و�صع �ل�صرت�تيجية �لوطنية 

�ل�صاملة و�خلطط و�لرب�مج و�آلية �لتن�صيق بني موؤ�ص�صات �لتكافل �لجتماعي ومكافحة �لفقر، و�لت�صابه �لكبري بني �ملوؤ�ص�صات �لعاملة 

تقوم  �لتي  و�خلدمات  فيها،  �لتخ�ص�صية  �لأدو�ر  وتعدد  �مل�صتهدفة،  و�لفئات  �لأهد�ف،  حيث  من  �لجتماعي  �لتكافل  جمال  يف 

بتقدميها. وت�صتت �جلهود �ملبذولة يف �قرت�ح �حللول مل�صاكل �لفقر وما تعانيه �صر�ئح �ملجتمع �ملحرومة للنهو�ص باملجتمع �لأردين، 

مما يوؤدي �إىل هدر و��صتنز�ف �ملو�رد �ملالية و�لب�صرية يف �ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف جمال �لتكافل �لجتماعي. و�عتماد م�صادر �لبيانات 

و�أماكن  �ل�صكان �لفقر�ء وخ�صائ�صهم  �إىل معلومات عن  �لعينة ل ت�صمح بالو�صول  نتائج �مل�صوح �لأولية با�صتخد�م  �ملتو�فرة على 

وجودهم ، و�لفر�ص �ملتاحة ملعاجلة م�صاكلهم �لقت�صادية و�لجتماعية ، وبالتايل �صعف �إمكانية �عتمادها يف ر�صم �ل�صيا�صات ، 

وو�صع �ل�صرت�تيجيات �لتي من �صاأنها تخفيف حدة �لفقر. ول توجد جهة متخ�ص�صة معنية بتحديد �لبيانات �ملطلوبة من نتائج 

�مل�صوحات �لتي جتريها د�ئرة �لإح�صاء�ت �لعامة لتغطية �لحتياجات �لفعلية تر�عي معايري وموؤ�صر�ت حمددة لأغر��ص �لدر��صات 

�لتحليلية يف قيا�ص �لفقر وحتديد خطوطه ، وخ�صائ�صه ، و�أماكن تو�جده ، وخ�صائ�ص �لفقر�ء �مل�صتهدفني فعاًل يف بر�مج �ملوؤ�ص�صات 

�لعاملة يف جمال �لتكافل �لجتماعي. 
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ول يوجد �تفاق على معيار و�حد يتم مبوجبه توفري �لبيانات �ملطلوبة عن �صر�ئح �لفقر�ء و�ملناطق �لأ�صد فقًر�على �مل�صتوى 

�لفردي )حي، جتمع، ق�صاء، بلدية،...( ومل ي�صبق �أن مت �لتن�صيق لذلك بني �ملوؤ�ص�صات �ملعنية بالتكافل �لجتماعي.

وتتمثل �أهم مهام �لهيئة يف ر�صم �ل�صيا�صات وو�صع �ل�صرت�تيجيات �ل�صاملة و�لكفيلة بتن�صيق جهود �ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف 

جمال �لتكافل �لجتماعي، در��صة بيانات �لفقر، وحتديد م�صتوياته، ومتابعة تقييمه، و�إعد�د منهجية علمية لقيا�صه وحتليله. 

حتديد قاعدة بيانات للموؤ�ص�صات �لعاملة يف جمال �لتكافل �لجتماعي وتطويرها. در��صة بر�مج �ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف جمال 

�لتكافل �لجتماعي ومتابعتها.

�إن�صاء قاعدة بيانات �صبكة �لأمان �لجتماعي وهي قاعدة بيانات حمو�صبة تربط �لهيئة بكافة  ومن �أهم منجز�ت �لهيئة 

�جلهات �ملعنية بتعزيز �لتكافل �لجتماعي و�لتي تتو�فر لديها قاعدة بيانات حول �لأ�صرة، �لدخل، �لعمالة، �لتعليم، �لتعليم 

�لعايل، �لقرو�ص �ل�صغرية، �إ�صافة �إىل �ملمتلكات، لتوفر ملفـًا متكاماًل لكل مو�طن مبرجعية �لرقم �لوطني، وت�صمل �ملوؤ�ص�صات 

مت  فقد  وعليه  �لعالقة،  ذ�ت  �جلهات  كافة  مع  ربطها  يتم  بحيث  �لفقر،  ومكافحة  �لجتماعي  �لتكافل  جمال  يف  �لعاملة 

�لنتهاء من ربط )24( موؤ�ص�صة وطنية؛ بغية �لتن�صيق بني �صناديق �لعون و�صناديق �لتنمية و�لت�صغيل. ومن �ملنجز�ت كذلك 

�لزمني،ومتابعة  �لبيانات �لجتماعية وحر�كها  تقارير دورية حول  لتوفري  �ملبكر:وذلك  و�لإنذ�ر �لجتماعي  �لر�صد  نظام 

�ملوؤ�صر�ت �ملرتبطة بظاهرة �لفقر، و�لتنبوؤ بوقوع �مل�صكالت �لجتماعية ب�صكل م�صبق، وي�صكل �لنظام �لأ�صا�صي �لذي يتم 

بناًء عليه متابعة وقيا�ص �لفقر وتقييمه لتحديد �لأولويات يف تنفيذ �لرب�مج و�لأن�صطة �ملوجهة نحو �لفقر�ء يف �لأردن، ومن 

َثمَّ در��صة �أثر هذه �لرب�مج و�مل�صاريع، وكذلك ر�صم �لتوجهات �مل�صتقبلية ملكافحة �لفقر،�إذ ي�صكل �أد�ة ��صرت�تيجية لو�صع 

�صيا�صة تنموية دقيقة، و�لذي ينعك�ص ب�صكل �أو باآخر على نظام �لتاأمينات �لجتماعية، كما قامت �لهيئة باإعد�د ملف حتليلي 

للموؤ�صر�ت �لقت�صادية، �لجتماعية، �جلغر�فية و�لدميوغر�فية لكافة �لتجمعات �ل�صكانية يف �ململكة. وقامت كذلك مبتابعة 

�مل�صاريع �حلكومية يف مناطق جيوب �لفقر؛ حيث قامت �لهيئة بت�صكيل فريق فني ملتابعة �مل�صاريع و�لرب�مج �حلكومية، يف 

�لو�ردة من �جلهات �حلكومية  �لبيانات  وتبويب وحتليل  �لردود  �ملكلف مبتابعة  �لفني  �لفريق  وقام  �لفقر،  مناطق جيوب 

و�ملتعلقة بامل�صاريع و�لرب�مج �لقائمة و�مل�صتقبلية يف مناطق جيوب �لفقر، ومت رفع تقرير �أويل بذلك �إىل دولة رئي�ص �لوزر�ء، 

ويجري �لعمل  حاليـًا  على متابعتها �أوًل باأول، وحتديث بياناتها. كما قامت �لهيئة مبخاطبة جميع �ملوؤ�ص�صات �لدولية و�لأهلية 

�لفاعلة يف مناطق جيوب �لفقر؛ لتزويدنا بتقارير باملنهجية نف�صها �ل�صابقة عن �لرب�مج و�مل�صاريع �ملنفذة، �أو �لتي تنفذها، 

�أو �صتنفذها يف مناطق جيوب �لفقر، وعقد �جتماعات تن�صيقية لهذه �لغاية. 
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ومنع  �لفقر،  مبحاربة  �ملعنية  �ملوؤ�ص�صات  جهود  تكامل  خالل:   من  للفقر�ء  �ملعي�صية  �لأحو�ل  حت�صني  على  �لهيئة  �صتعمل 

�لزدو�جية وتكر�ر �جلهود، وبالتايل تبديد �ملو�رد و�لإمكانات �ملالية و�لفنية �ملحدودة. وتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت، وك�صب 

�لوقت، وتقليل ن�صبة �خلطاأ. ورفع م�صتوى ونوعية �خلدمات �ملقدمة للمو�طنني، وتو�صيع قاعدتها، و�صمول �صر�ئح �أو�صع من 

�ملجتمع بخدمات �لتكافل �لجتماعي. و�لرتكيز على تخ�ص�صية �ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف جمال �لتكافل �لجتماعي. و�لرتكيز 

على جودة �خلدمات �لجتماعية وتو�صيع �مل�صاركة. و�لتخل�ص من �لرب�مج و�لأن�صطة غري �لفعالة. وخلق �لر�صا و�لطمئنان 

لدى �ملو�طنني )وخ�صو�صـًا ذوي �لدخل �ملحدود( بكفالة �لدولة )بكافة مكوناتها من �أجهزة حكومية وقطاع خا�ص وموؤ�ص�صات 

جمتمع مدين وموؤ�ص�صات دولية( ملو�طنيها �جتماعيـًا. ومتابعة كافة �لق�صايا ذ�ت �لعالقة مبكافحة �لفقر من خالل جمل�ص 

�لأمناء و�للجان �لتن�صيقية يف �لهيئة، وتوحيد �جلهود �صمن ��صرت�تيجية وطنية ت�صمن �لو�صول �إىل �لأهد�ف يف وقت حمدد 

وبجودة عالية. و�صمول عدد �أكرب من �ملنتفعني من �خلدمات �لجتماعية نتيجة تقليل �لزدو�جية.

المحور الثامن: البرامج الصحية لمكافحة الفقر
�لتغذية و�ل�صحة �لنف�صية، ويف كل ذلك خطر على �لإنتاج  �أخطار �صيئة على �ل�صحة �لعامة ملا يتبعه من �صوء  للفقر عدة 

و�لقت�صاد و�لتنمية �لقت�صادية وعلى حياة �لإن�صان. ويرتبط �ملر�ص وب�صفة خا�صة �أنو�ع منه بحالة �لفقر �لتي تكون عليها 

�لأ�صرة و�ملجتمع وذلك لقلة �ملو�رد من جهة، ول�صعف �لوعي من جهة �أخرى، ولق�صور �لتغذية من جهة ثالثة، �أو ملا ين�صاأ عنها 

�إىل �نعد�م �ل�صحة وقائيًا وعالجيًا، فهنالك عالقة متالزمة بني �لفقر  من ظروف، ويت�صل بها من مالب�صات توؤدي كلها 

و�ملر�ص وت�صري در��صات حديثة �إىل �أن ما ير�فق �لفقر من �صغوط نف�صية و�جتماعية قد يزيد من خماطر �لتعر�ص �إىل �لعديد 

من �لأمر��ص، فعلى �صبيل �ملثال، قد يزيد �ل�صغط �لنف�صي �ملزمن، �لناجت ب�صبب �لعي�ص يف حميط يت�صف بالفقر وي�صوده 

�لعنف - من ��صتعد�د �لفرد لالإ�صابة بان�صد�د �ل�صر�يني �لتاجية و�لكتئاب و�لد�ء �ل�صكري.

وهنالك �لعديد من �لرب�مج و�ل�صيا�صات و�مل�صروعات �لتي حاولت مكافحة �لفقر  من باب حماربة �لأمر��ص، ويف هذ� �جلزء 

يتم تناول بع�ص �لدر��صات �ل�صعودية و�لعربية �لتي عك�صت بع�ص �لتجارب يف هذ� �ملجال.
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أواًل - الدراسات السعودية:
��صتعر�صت در��صة )�لناجم، 1433( برنامج م�صتو�صف خريي �أن�صاأته جمعية �لطرف �خلريية بالإح�صاء يف �ملنطقة �ل�صرقية، و�مل�صتو�صف 

يعترب ر�فدً� ماليًا خلدمات �جلمعية �لتكافلية و�لتنموية يف �ملجتمع مبا يوفره من خدمة طبية مميزة قريبة من �لأهايل وبر�صوم غري 

�إىل ت�صغيله لعدد من �ل�صباب و�لفتيات �ل�صعوديات من �لأ�صر �ملحتاجة يف �ل�صتقبال و�صوؤون �ملوظفني و�لإ�صر�ف على  �إ�صافة  مكلفة 

– بخدماته - �ملجتمع �ملحيط بالطرف من �لقرى �ملجاورة و�لتي  �صكن �ملمر�صات �لد�خلي ومتابعة خدماته. وي�صتهدف �مل�صتو�صف 

ترتاد �مل�صتو�صف نظرً� لكون ر�صومه �أقل من ر�صوم �مل�صتو�صفات �خلا�صة �لأخرى بالإ�صافة �إىل تعدد �لعياد�ت �لتخ�ص�صية و�ملخترب�ت 

�لدخل �ملحدود يف نطاق خدمات �جلمعية )�لطرف  و�أ�صحاب  و�لعجزة  و�لأر�مل و�ملطلقات  و�لأيتام  �لفقرية  �لأ�صر  باأنو�عها، كذلك 

و�لف�صول و�ملنيزلة(، و�لهدف من �لربنامج يتمثل يف؛ �إيجاد �خلدمات �لعالجية و�لإ�صعافية لأهايل �لبلدة و�لقرى �ملجاورة لها على 

مد�ر �ل�صاعة، و�إيجاد �لأخت�صا�صيني يف خمتلف �لفروع �لطبية لتوفري �لعالج �لالزم للمو�طنني، وتوفري �لنفقات �لعالجية �لتي ت�صرفها 

�جلمعية على �لأ�صر �مل�صتحقة للعالج يف �لد�خل و�خلارج وتهيئة عالجهم عن طريق �مل�صتو�صف، كما يهدف �إىل ن�صر �لوعي �ل�صحي 

�لوقائي باملنطقة وذلك من خالل �إ�صد�ر �لن�صر�ت �ل�صحية على مد�ر �ل�صنة ، و�مل�صاركة يف �أ�صابيع �لتوعية �ل�صحية �لعاملية و�لإقليمية، 

تنظمها  �لتي  �لتوعية  �لفعلية يف حمالت  و�مل�صاركة  �ل�صحية،  و�لندو�ت  �ملحا�صر�ت  �إقامة  و�لوقائي من خالل  �ل�صحي  �لوعي  ون�صر 

مديرية �ل�صوؤون �ل�صحية باملحافظة ومر�كز �ل�صحة �لأولية، و�إقامة دور�ت تدريبية يف �لإ�صعافات �لأولية للرجال و�ل�صيد�ت و�لطلبة 

و�لطالبات، و�لقيام بحمالت �لتطعيمات �لوقائية جمانًا بال�صرت�ك مع �ملر�كز �ل�صحية �لأولية باملحافظة، و�لتعاون مع �ملد�ر�ص يف 

�إقامة �ملحا�صر�ت و�لندو�ت �ل�صحية و�لدور�ت �لتدريبية، و��صتقبال حالت �لإ�صعاف و�لطو�رئ على مد�ر �ل�صاعة. وت�صرف �جلمعية 

�لإد�ري  �ملدير  �إىل  بالإ�صافة   ، و�ل�صيدلية  �مل�صتو�صف  على  �لإ�صر�ف  وذلك من خالل جلنة  �مل�صتو�صف  على  مبا�صرً�  �إد�ريًا  �إ�صر�فًا 

ببقية  �أ�صوة  �ل�صرقية  باملنطقة  �ل�صحية  �ل�صوؤون  مديرية  لإ�صر�ف  و�ل�صيدلية  �مل�صتو�صف  ويخ�صع   ، �لإد�رية  و�ل�صوؤون  �لفني  و�ملدير 

�مل�صتو�صفات باملنطقة.
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�أما در��صة )�ملطوع،1433(، فقد تطرقت للعديد من �لرب�مج �لتي تنفذها �إد�رة �أوقاف �ل�صيخ �صالح بن عبد �لعزيز �لر�جحي، ومن 

تلك �لرب�مج: م�صروع مركز �ل�صيخ �صالح �لر�جحي لعتالل �ل�صكري يف �لعني مب�صت�صفى �مللك خالد �لتخ�ص�صي للعيون، حيث تتوىل 

�إد�رة �لأوقاف بناء جتهيز وتاأثيث مركز �ل�صيخ �صالح �لر�جحي لعتالل �ل�صكر يف �لعني، وهو عبارة عن مبنى مكون من خم�صة 

طو�بق يقع بجو�ر مبنى �مل�صت�صفى ي�صم �ملر�فق �ل�صا�صية �لتالية: غرف �لفح�ص، غرف �لعالج، جناح �لليزر، ق�صم تعليم وتثقيف 

مر�صى �ل�صكري، ق�صم �لت�صوير �لت�صخي�صي �ل�صبكي، وحدة ف�صيولوجيا كهربائية، مركز �صعف �لب�صر، مركز �ل�صفات �لور�ثية 

لمر��ص �صبكية �لعني، مركز جتميع وحتليل �ملعلومات �خلا�صة باملر�صى، جناح �لتلفاز �لطبي، غرف �لتعليم �لطبي �مل�صتمر، �إ�صافة 

للمكاتب و�أماكن �لنتظار. على �أن يتم ت�صغيله بو��صطة م�صت�صفى �مللك خالد �لتخ�ص�صي للعيون. وي�صتهدف جميع فئات �ملر�صى 

�لذين يعانون د�ء �ل�صكري وم�صاعفاته من جميع �لأعمار من مر�جعي �مل�صت�صفى.

وكذلك تطرقت �لدر��صة �ىل م�صروع مركز �ل�صيخ �صالح �لر�جحي �ل�صامل للمعاقني مبحافظة �خلرج، �لذي يتكون من ثالثة   

مبان متجاورة، هي: �ملبنى �لإد�ري؛ وي�صمل �صالة ��صتقبال �ملر�جعني، مكتب �ملدير، غرفة �جتماعات، مكتب �ل�صكرتارية، �أربعة 

مكاتب لالإخ�صائيني �لجتماعيني �لنف�صيني، وعيادة للطبيب، وغرف خدمات، و�صت �صالت تدريب مهني، و�صالة متعددة �لأغر��ص 

على �صكل م�صرح متدرج لال�صتفادة منها يف �إقامة �لندو�ت و�ملحا�صر�ت و�لحتفالت، بالإ�صافة �إىل غرف للخدمات، ومالعب لكرة 

�لطائرة و�ل�صلة و�ليد و�مل�صرب. و�ملبنى �لطبي �لرجايل؛ وي�صمل غرف �لفح�ص �لطبي، وغرف �لتمري�ص، و�صيدلية، وخم�ص غرف 

لعزل �ملر�صى، وثالث �صالت للعالج �لطبيعي لالأجهزة �لعالجية �لكهربائية، و�لعالج �ملائي، و�لتمرينات �ليدوية، بالإ�صافة �إىل 

وجود م�صبح متدرج �لعمق، وق�صم �لرعاية �لنهارية �لذي ي�صمل �صالة ��صتقبال و�صت غرف ت�صتخدم كف�صول بالإ�صافة �إىل مكاتب 

�د�رية، ويف �لدو�ر �لعليا يقع �صكن �لهيئة �لتمري�صية، و�صالت �لطعام. و�ملبنى �لطبي �لن�صائي؛ وي�صمل �صالة ��صتقبال �ملر�جعات 

ومكتب �مل�صرفة و�أربعة مكاتب لالأخ�صائيات �لجتماعيات و�لنف�صيات، ومكاتب للطبيبات، وعياد�ت خارجية، كما �أنه م�صابه للق�صم 

�ل�صكري  يعانون د�ء  �لذين  �ملهني، وي�صتهدف �ملركز جميع فئات �ملر�صى  و�لق�صم  �لنهارية  و�لرعاية  �لطبية  �أق�صامه  �لرجايل يف 

وم�صاعفاته من جميع �لأعمار من مر�جعي �مل�صت�صفى.
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ومن �لرب�مج �لتي �أ�صارت �إليها �لدر��صة برنامج �إد�رة �أوقاف �صالح بن عبد�لعزيز �لر�جحي؛ لتاأمني �لأجهزة �لطبية للمعوقني 

»عون �ملعاق«، وتقوم �إد�رة �لأوقاف من خالل هذ� �لربنامج بتوفري �أجهزة طبية متنوعة لعدد من �ملر�صى �ملحتاجني، وتقوم 

�إد�رة �لأوقاف بتنفيذ هذ� �لربنامج بالتعاون مع عدد من �جلهات �لطبية و�لجتماعية و�خلريية يف خمتلف مناطق �ململكة، 

وذلك م�صاهمة منها يف دعم هذه �ل�صريحة �ملهمة يف جمتمعنا، وتخفيفًا لهم يف م�صابهم وم�صاعدتهم يف تي�صري �أمورهم بعد 

�لربنامج من  �أن هذ�  �لطبية، وخ�صو�صًا  �ملنا�صبة لحتياجاتهم  �لطبية  �لأجهزة  توفري  بها، من خالل  �أ�صيبو�  �لتي  �لإعاقة 

�أبو�ب �خلري �لتي ت�صاعد على حتقيق �لتكافل �لجتماعي بني �أفر�د �ملجتمع.  ويهدف �لربنامج �ىل تخفيف �ملعاناة عن �أ�صر 

�ملعوقني، و�مل�صاعدة يف تاأهيل �ملعوقني د�خل مر�كز متخ�ص�صة من �أجل �إك�صابهم مهار�ت معينة، وم�صاندة �جلهود �لتي تقوم 

بهـا �جلهات �حلكومية لإكمال م�صريتها خلدمة �ملعوقني، و�لتاأكيد على دور �إد�رة �أوقاف �صالح بن عبد �لعزيز �لر�جحي يف 

خدمة �ملجتمع بكافة فئاته. وتقوم �إد�رة �لأوقاف بجمع �حلالت �مل�صتحقة للم�صاعدة من �ملعاقني وذلك بالتن�صيق مع عدد من 

�جلهات �لطبية و�لجتماعية و�خلريية يف خمتلف مناطق �ململكة لتزويدنا بقائمـة باملعوقني يف قائمة �لنتظار من �ملعوزين 

وحاجتهم من �لأجهزة مع در��صة �جتماعية كاملـة لكل حالة وعن حاجتها من �لأجهزة �خلا�صة باملعوقني. وكذلك تقوم �إد�رة 

�لأوقاف باإعد�د در��صة �صاملة عن عدد �حلالت و�ملر�كز �خلا�صـة بالتاأهيل و�لتي حتتاج �إىل عدد من �لأجهزة و�لتي ميكن �أن 

ت�صتفيد من هذ� �مل�صروع، وذلك من خالل �لبحث �لجتماعي �لذي يثبت �حتياجهم ح�صب �ملعايري �ملتبعة يف �ختيار �حلالت، 

معها  �ملتعاون  �مل�صتفيدة  للجهات  �إر�صاله  يتم  ثم  ومن  �ملطلوبة  �لأجهزة  لتاأمني  �لطبية  �ل�صركات  �إحدى  مع  �لتعاقد  يتم  ثم 

لت�صليمها مبا�صرة �إىل �مل�صتفيدين.

تناولت در��صة )�لهدلق،1433( دور �جلمعيات �خلريية و�للجان �لأهلية �لتي ت�صرف عليها وز�رة �ل�صوؤون �لجتماعية يف �ململكة 

�لعربية �ل�صعودية يف مكافحة �لفقر ب�صكل عام، وقد تطرق �إىل �جلال �ل�صحي و�لذي يعترب من ركائز �لعمل �ل�صحي لتلك 

�مل�صتو�صفات  �فتتاح عدد من  �لأن�صطة:  �أهم تلك  �لأن�صطة يف هذ� �جلانب من  بالعديد من  و�لتي قامت  و�للجان  �جلمعيات 

و�لعياد�ت، �مل�صاركة يف حمالت �لتربع بالدم و�أ�صابيع �لنظافة، �إقامة م�صكن �صحي لإقامة �ملر�صى �لذين ير�جعون �مل�صت�صفيات، 

ونقل  �إ�صعاف  �صيار�ت  توفري  �لأولية،  �لإ�صعافات  تدريبية يف جمال  دور�ت  �إقامة  �لطبيعي،  و�لعالج  للتمري�ص  �فتتاح مر�كز 

�ملر�صى و�مل�صابني، تاأ�صي�ص جلان �أ�صدقاء �ملر�صى، و�لرعاية �ل�صحية �ملنزلية.
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�أ�صارت در��صة )�ل�صبيكي،2007( �إىل �أن �إحدى �لدر��صات �ملحلية تو�صلت �إىل عدة موؤ�صر�ت تدل على تدين �مل�صتوى �ل�صحي 

لالأ�صر �لفقرية يف �لأحياء �ل�صعبية من مدينة �لريا�ص منها تدين م�صتوى �لنظافة �ل�صخ�صية ، تدين م�صتوى �لنظافة �لعامة ، 

�إهمال �صحة �لبيئة ، نوعية �لغذ�ء غري �جليدة ، �إهمال طرق �لوقاية من �لأمر��ص �ملعدية ، �إهمال رعاية �لأمومة و�لطفولة ، 

عدم توفر �مللف �ل�صحي �لعائلي لبع�ص �لأ�صر، �لعتماد على �لر�صاعة �ل�صطناعية مع �إهمال طرق �لنظافة و�لتعقيم و��صتمر�ر 

جتنب  طرق  �إهمال   ، �حليوية  �مل�صاد�ت  وخا�صة  �لأدوية  وحفظ  ��صتخد�م  �صوء   ، �لر�بعة  �صن  بعد  ملا  �ل�صطناعية  �لر�صاعة 

�حلو�دث �ملنزلية ، عدم �لإملام باأ�صا�صيات �لإ�صعافات �لأولية، كما �ت�صح من در��صة �أخرى عالقة �لظروف �ل�صكنية غري �ملنا�صبة 

بالإ�صابة مبر�ص �لدرن و�أنها قد تكون �أحد �لأ�صباب �ملوؤدية له، وتو�صلت �لدر��صة نف�صها �إىل �أن ن�صبة �لإناث �لالتي �أح�ص�صن 

باأعر��ص �ملر�ص منذ �أكرث من �صنة كانت �أكرب من ن�صبة �لذكور و�لتي من �ملمكن �أن تف�صر بتاأخر مر�جعة �لإناث لالأطباء لإجر�ء 

�لفح�ص يف بد�ية �ملر�ص لعدم قدرتها �لذهاب مبفردها �أو خوفًا من �لإعالن عن �ملر�ص للزوج فيطلقها �أو يهجرها �أو يتزوج 

باأخرى . وك�صفت نتائج در��صة �صحية �جتماعية عن �أن �رتفاع �مل�صتوى �لتعليمي لالأمهات و�لآباء و�رتفاع �لدخل �ل�صهري لالأ�صرة 

�ملرتكز�ت  �أهم  من  تعد  و�لقت�صادية  �لجتماعية  �لتنمية  مبوؤ�صر�ت  �ملرتبطة  �ملتغري�ت  من  وغريها  �ملعي�صة  م�صتوى  وحت�صني 

�لوقائي  ب�صقيها  �لأولية  �ل�صحية  �لرعاية  بر�مج  ولتنفيذ  و�لر�صع  �لأطفال  وفيات  معدلت  خف�ص  �أهد�ف  لتحقيق  �لأ�صا�صية 

و�لعالجي ، فدخل �لأ�صرة يرتبط �رتباًطا مبا�صًر� ب�صحة �لطفل من خالل نوعية �لغذ�ء و�ل�صكن ، ومن خالل نوعية �لرعاية 

�إحدى  عينة  مفرد�ت  �أ�صر  جمموعة  و�صط  �لأبناء  وفيات  معدل  يف  �رتفاعًا  وجد  وقد   . لأفر�دها  �لأ�صرة  توفرها  �لتي  �لطبية 

�لدر��صات من �لفقري�ت حيث بلغ متو�صط �لأبناء �لذي توفو� من بني �لأبناء �ملولودين �أحياء 2.63 طفاًل �لإجمايل �أفر�د �لعينة 

، ووجد �أن من بني كل �أربع من �لأ�صرة �ملبحوثة �صخ�صًا مري�صًا. 
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�ل�صعودي  لي�ص يف �حل�صول على �لعالج لأن �لعالج يف �ملجتمع  �لوقت �حلا�صر  �ملر�أة �لفقرية يف  و�لإ�صكالية يف مر�ص 

باملجان جلميع �ملو�طنني و�ملو�طنات، ولكن ينق�ص �ملر�أة �لوعي �ملطلوب بالطريقة �ل�صحيحة للعالج ولتنفيذ تعليمات 

�أخذ �لدو�ء وذلك لرتباط فقر �ملر�أة يف �لغالب باأميتها و�صعف وعيها و�إدر�كها باأهمية تلك �لتعليمات وخطورة �إ�صاءة 

�لباحثني،  �أحد  �إىل ذلك  �أ�صار  �لعالج كما  بعدها  نتائج عك�صية ي�صعب  �إىل  توؤدي  �أن  �ملمكن  �لتي من  �لدو�ء  ��صتخد�م 

�نتقال  �ل�صكني قد تكون عاماًل هامًا من عو�مل  �لتز�حم  ن�صبة  و�رتفاع  �ملعي�صية غري �ملالئمة �صحيًا  �لبيئة  �أن  ول�صك 

�لعائلة حيث وجد  �ملر�صى يف  للمر�صى، وغري  �ل�صحية  �لأحو�ل  تردي  وبالتايل  وتف�صي �جلر�ثيم،  بالأمر��ص،  �لعدوى 

عالقة بني نوع �ل�صكن وعدد مر�ت �لتنومي يف �مل�صت�صفيات �لعامة، وعندما يزد�د و�صع �لأحو�ل �ل�صحية �صوءً� ويتطلب 

�لأمر عالجًا متخ�ص�صًا تبد�أ �مل�صكلة �حلقيقية �ل�صحية للمر�أة �لفقرية من حيث �لنتظار �لذي قد ميتد بالأ�صهر ملو�عيد 

�مل�صت�صفيات �ملتخ�ص�صة �ملجانية، �أو�صبه �ملجانية و�لذي قد ل حت�صل عليه ب�صهولة �إل من خالل م�صو�ر طويل من �لرتدد، 

و�لإثباتات، و�لو��صطة، كما هو م�صاهد يف �أغلب �لأحيان ، وقد ت�صطر �ملري�صة حال تعذر ذلك �إىل تقدمي طلب �لإعانة 

لعالج نف�صها يف �مل�صت�صفيات �أو �لعياد�ت �خلا�صة من �جلمعيات �خلريية، �أو �ملح�صنني �أو قد ت�صطر للت�صول، �أو �إيكال 

�لت�صول لأبنائها �أو غري ذلك للح�صول على قيمة �لأدوية، �لتي ل ت�صرف يف �لوقت �حلا�صر بالكمية �ملطلوبة حتى من 

�مل�صت�صفات �لعامة وقد تكون د�ئمة �أو مكلفة. ول يوجد يف نظام �ل�صمان �لجتماعي �أي بند خا�ص مب�صاعد�ت �ملر�صى 

ب�صفتهم مر�صى ودفع تكـاليف عالجـهم وقد يعود ذلك �إىل �أنه لي�ص هناك ما ي�صمى بفئة �ملر�صى �صمن فئات ل�صمان 

�لإجتماعي ولكنهم مدرجون �صمن فئة �لعاجزين عن �لعمل لأ�صباب �صحية )ولي�ص �لعاجز�ت(.

حتدثت در��صة )�لعنقري،1431( عن �خلطة �لألفية �لتنموية للمملكة �لعربية �ل�صعودية، حيث تناولت �لأهد�ف �ل�صحية 

للخطة و�ملتمثلة يف حت�صني �ل�صحة �لإجنابية ومن ذلك تخفي�ص معدل وفيات �لأمهات �أثناء �لولدة �إىل �لربع بني عامي 

نق�ص  فريو�ص  ومكافحة  1436هـ،  عام  بحلول  �لإجنابية  �ل�صحة  خدمات  وتعميم  و2015(،   1990( هـ   1436 و   1410

�ملناعة �ملكت�صب )�لإيدز( و�ملالريا �لأمر��ص �لأخرى، ووقف �نت�صار �لأيدز و�ملالريا بحلول 1436هـ. كما تناولت �لدر��صة 

�لدور �لهام �لذي تلعبه جمعية �كتفاء �خلريية مبنطقة مكة �ملكرمة و�لتي قامت بتطوير قاعدة بيانات �صاملة حول �لأ�صر 

�ملحتاجة يف منطقة عملها، ومن ثم مت تقدمي �لعديد من �خلدمات �لعالجية للمر�صى يف هذه �لأحياء من خالل قاعدة 

بيانات موثقة عن حالة �لأ�صر �ملحتاجة �لتي تعاين من تدين م�صتو�ها �ملعي�صي  �ملرتبط ب�صعف م�صدر دخلها.
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ثانيًا - الدراسات العربية:
تناولت در��صة )�لبد�ينة، 1433( و�صفًا لربناجمي رعاية �لأ�صخا�ص �ملعوقني وبرنامج �لتاأهيل �جل�صماين يف �لأردن. ويعد برنامج 

رعاية �لأ�صخا�ص �ملعوقني و�لتاأهيل �جل�صماين من �لرب�مج �ملكافحة للفقر �ملوجهة للفئات �خلا�صة. وعلى �لرغم من خلو هذين 

�لربناجمني من �لو�صف �ملهني ومعايري �خلدمة - �إل �أنهما قد قدما خدمات رعاية وتاأهيل ملئات �حلالت �ملحتاجة؛ ففيما يخ�ص 

برنامج �لتاأهيل �جل�صماين فيتمثل بتقدمي معونة �لتاأهيل �جل�صماين ومببلغ ل يتجاوز �صتمائة دينار وملرة و�حدة يف �لعام، وذلك 

ل�صر�ء �لأجهزة �لتي يحتاجها �ملو�طن �لذي يعاين من ق�صور يف �أحد حو��صه وقدر�ته �جل�صمية مثل تركيب �أطر�ف �صناعية �أو 

�صماعات �أذن �أو �أجهزة �صلل �أو �أطقم �أ�صنان �أو نظار�ت طبية �أو �أي لو�زم �أخرى تكون �صرورية له تتنا�صب مع بيئته وبنيته بهدف 

حت�صني وتطوير قدر�ته ومهار�ته، وقد تعامل �لربنامج مع 520 حالة وبكلفة 149990 دينار �صنوي لعام 2009. �حتلت حمافظة 

�أربد �ملركز �لأول من حيث عدد �حلالت ومقد�ر �لدعم �ملايل و�صكلت حو�يل ن�صف �حلالت وقيمة �لدعم، يف حني �حتلت �لعقبة 

�ملركز �لأخري وفق عدد �حلالت ومقد�ر �لدعم )�صفر(. �أما وفق �ل�صنو�ت فقد بلغت زيادة عدد �حلالت ذروتها يف �ل�صنة �لثانية 

لتاأ�صي�ص �لربنامج 1987م ، 1989م حيث بلغت 220% ، و 112% على �لتو�يل يف حني ر�فق ذلك زيادة يف مقد�ر �لدعم بلغت  %90، 

و 100% على �لتو�يل  و�نخف�ص �لدعم �إىل  -46% عام 2001م. �أما برنامج رعاية �لإعاقات فيقوم على تقدمي �مل�صاعدة لالأ�صر 

�لتي لديها �أبناء معاقون غري قادرين على خدمة �أنف�صهم مما يكلفها �إنفاقًا ماليًا فوق طاقتها، وذلك بتقدمي معونة نقدية �صهرية 

متكررة لهذه �لأ�صر.

تعر�صت در��صة )حممد وجنم، 2011( �إىل و�قع �لفقر يف �لعر�ق وتناولت �لدر��صة و�قع �ملجال �ل�صحي يف �لعر�ق حيث �أ�صبح 

�لعر�ق لي�صتورد �أكرث من 10% من ��صتري�د�ته �ل�صابقة من �مل�صتلزمات �لطبية و�لأدوية. وقد �أدى �لرت�جع �حلاد يف توفري�خلدمات 

�ل�صحية �ىل �لنعكا�ص �صلبًا على م�صتويات �لفقر، وقد �أو�صت �لدر��صة ب�صرورة �إعادة تخ�صي�ص �لإنفاق �لعام؛ حيث يتم �لرتكيز 

تقت�صر  و�أن ل  �لكمية و�جلودة،  ناحية  �ل�صحة من  بتوفري  �أكرث  �ل�صحي يجب �لهتمام  �ل�صحة، ففي قطاع  �لإنفاق على  على 

�مل�صت�صفيات و�ملر�كز �لعالجية �لنخبوية �جليدة على �أبناء �لأغنياء.
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�أ�صارت در��صة )�لأكوع، 1433( �ىل �أن �لزيادة �ل�صكانية تعد من �أكرب مرتكز�ت زيادة �لفقر يف �لعامل وب�صبب تز�يد �ل�صكان ب�صورة 

كبرية ثبت �لتفاوت �ملعي�صي �جلائر، ففي �لعامل �لغربي ينمو �ل�صكان مبعدل منخف�ص ي�صل يف كثري من حالته �إىل م�صتوى �لإحالل 

�أي �أن مولد �صخ�ص مقابل موت �آخر بينما يف �ل�صرق �لأو�صط يتويف �صخ�ص مقابل ثالثة �إىل خم�صة مو�ليد. ويف هذ� �لإطار قامت 

موؤ�ص�صة �ل�صالح بالتن�صيق و�لتعاون مع وز�رة �ل�صحة �لعامة و�ل�صكان وجمعية تنظيم �لأ�صرة بعمل دور�ت تدريبية و�إر�صادية مكثفة 

خ�صو�صًا يف �ملناطق �لريفية للتحفيز على ��صتخد�م و�صائل تنظيم �لأ�صرة، فرب �أ�صرة م�صوؤول على طفلني �أو ثالثة قادر على حتمل 

�أعباء )�لتعليم، �ل�صحة، و�لإنفاقات �ملعي�صية �لأخرى ...( وتوفري حياة �آمنة لأ�صرته.

المحور التاسع: برامج القروض الصغرى والتمويل
تعد �لقرو�ص �ل�صغرى من �لأدو�ت �لهامة يف مكافحة �لفقر، وتو�جه �لقرو�ص �لعديد من �لإ�صكاليات �خلا�صة بعدم قدرة �لفقر�ء 

د�خل  �لعديد من �جلهات  وقد حاولت  �لفقر،  د�ئرة  للخروج من  �لأمثل  �لإ�صتغالل  ��صتغاللها  على  قدرتهم  وعدم  �صد�دها،  على 

�ل�صعودية وخارجها �إيجاد حلول معقولة لتلك �مل�صكالت، وفيما يلي يتم ��صتعر��ص بع�ص �لتجارب يف جمال �لقرو�ص �ل�صغرى ومتويل 

�مل�صروعات متناهية �ل�صغر.

الدراسات السعودية:
تناولت در��صة )�ملغلوث،2010( جتربة موؤ�ص�صة �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز لو�لديه لالإ�صكان �لتنموي يف جمل �لقرو�ص �ملي�صرة، 

ويهدف �لربنامج �إىل حتقيق �لتنمية �ل�صاملة �مل�صتد�مة لقرية )�لنباه( من خالل ت�صغيل م�صاريع �صغرية، وتوفري فر�ص عمل لأبناء 

�لقرية، كما يهدف �إىل تنمية �لقرية �لنائية �لتي تفتقر للخدمات �ل�صرورية، ورفع م�صتوى �لدخل �لفردي لل�صاكن بالقرية، وت�صاهم 

�لقرو�ص يف �صمول �لفئات �ملهم�صة تنمويًا و�قت�صاديًا و�جتماعيًا من خالل �إيالئها �أولوية لال�صتفادة من �لقرو�ص. كما �أن �لقرو�ص 

ت�صبح حافًز�؛ لت�صجيع �مل�صتفيدين على �مل�صاركة يف �لرب�مج �لجتماعية و�لتعليمية و�ل�صحية حتقيقًا للتطوير �ل�صامل د�خل �لقرية، 

وكذلك يهدف �لربنامج �إىل �لتقليل من �لهجرة للمدن.
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وليتم منح �لقر�ص للمتقدم لبد �أن يكون �صعودي �جلن�صية، و�أل يقل عمره عن 18 �صنة ول يزيد عن 60 �صنة، و�أن يكون �أحد 

�مل�صتفيدين من خدمات �لإ�صكان �لتنموي �لتابعة للموؤ�ص�صة، و�أن تكون �ملهنة �لتي يرغب طالب �لقر�ص يف مز�ولتها من �ملهن 

�لتي ت�صهم يف تلبية �حتياجات �صريحة كبرية من �ملجتمع، و�أن يكون قد مار�ص هذه �ملهنة من قبل �أو لديه �لرغبة يف �كت�صابها �أو 

تعلمها �أو �لتدريب عليها، و�أل يكون لديه عمل حكومي �إل يف حالة �ملهن ذ�ت �لدخل �ملتدين، وبحيث ل يزيد دخل �لأ�صرة �لوظيفي 

عن )2500( ريال. و�ن يكون ن�صاط �ملقرت�ص فريًد� ول يكرر جتربة �صخ�ص �آخر ما مل تثبت �حلاجة فعاًل �إىل �لتكر�ر.

حتدد قيمة �لقر�ص على �صوء تكاليف �مل�صروع من �ملقرت�ص، وبعد تقييمها على �أل تتجاوز )20( �لف ريال كحد �أق�صى. ويتعهد 

�ملقرت�ص مبمار�صة �ملهنة بنف�صه يف مدة ل تقل عن فرتة �صد�د �لقر�ص. ويلتزم �ملقرت�ص بان يحتفظ ب�صجالت حل�صابات �مل�صروع 

وتقدمي �لك�صوفات لإد�رة �ملوؤ�ص�صة يف حالة طلبها �صماًنا حل�صن �صري �لعمل و��صتمر�ر جناحه.

و�لآلت  �ملعد�ت  �مل�صروع وحتديد  بتهيئة  �ملقرت�ص  �لعقد، و)40%( عند قيام  توقيع  �لقر�ص عن  يتم �صرف )40%( من قيمة 

�لالزمة للعمل وتقدمي تقرير بذلك للموؤ�ص�صة، وبعد معاينة �مل�صروع؛ للتاأكد من تهيئته، و)20%( بعد �لنتهاء من جتهيز �مل�صروع 

�ق�صاها خم�ص  �لقر�ص خالل مدة  �صد�د  يتم  �ل�صكني،  �ملجمع  تقرير من مدير  وتقدمي  �مل�صروع،  بزيارة  �لقيام  بعد  للت�صغيل 

�صنو�ت تق�صط عليها قيمة �لقر�ص بالت�صاوي وي�صتحق �لق�صط �لأول بعد م�صي ن�صف �صنة من تاريخ �لت�صغيل.

قدمت در��صة )�لع�صيمي، 2009( فكرة مقرتحة لإن�صاء بنك خريي، بحيث يرخ�ص من �لبنك �ملركزي )موؤ�ص�صة �لنقد( مثله 

مثل �أي بنك جتاري وير�عى يف رخ�صته �لفروق �لرئي�صية بينه وبني �لبنك �لتجاري فتخفف عليه �لقيود. ويكون ر��صماله من 

�جلهات �خلريية �و �ملتربعني بحيث يكون �لعائد ل�صاحلهم. على �أن ي�صرتك كل من م�صلحة �لزكاة ووز�رة �ل�صوؤون �لجتماعية 

دولية  خريية  جهات  مع  وكذلك  �ملانحة،  �ملوؤ�ص�صات  مع  ��صرت�تيجية  ب�صر�كات  �لبنك  يرتبط  و�أن  �لبنك،  يف  موؤ�ص�ص  ك�صريك 

لالإفادة من جتاربها، و�أن يقدم خدمات بنكية متكاملة، و�أن يقوم عليه موظفون متميزون مثل موظفي �لبنوك �لتجارية، وميكن 

�ختيار بع�ص �لبارزين يف �جلهات �خلريية بعد تقدمي دور�ت تدريبية. ويقوم �لبنك باإقر��ص �جلهات �خلريية و�لأفر�د بطريقة 

�صرعية. كماميكن تطبيق �لفكرة عن طريق جمموعة بنوك �صغرية مناطقية.
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�لفئات  على  �لربح  ق�صد  بدون  م�صجعة  باأ�صعار  ولكن  �لتجاري  �لبنك  منتجات  عن  �خلريي  �لبنك  منتجات  تختلف  لن 

بنده..(  �لتجارية )�لعثيم،  باملحالت  �إىل منتجات مقرتحة مرتبطة  بالإ�صافة  ن�صبة متويل.  لكل �صريحة  �لفقرية، يجعل 

مثل ترتيب ح�صابات �صناديق �لعو�ئل. ومنتجات وقف �لنقود بحيث ي�صتثمر �ملبلغ ويوزع �لربح مع بقاء �ل�صل. ومنتجات 

�ل�صغرية  �مل�صروعات  ومتويل  �لر��صمالية.  �ل�صلع  لمتالك  �لدفع  و�صمان  للفقر�ء.  �حل�صنة  و�لقرو�ص  �لدو�ره.  �لقرو�ص 

و�ملتو�صطة. ومنتجات متليك �ل�صلع �لر�أ�صمالية �ل�صتهالكية كالثالجات �أو �ل�صتثمارية ك�صيار�ت �لأجرة.

ويتكون �لبنك �خلريي من: ق�صم قانوين – ق�صم لالقرت��ص من �ملح�صنني، ح�صابات �إبر�ء �لذمة وح�صابات �لتطهري من 

�لأفر�د، �مل�صاركة مع �ملوؤ�ص�صات �لربحية، حتويل �لر�صوم �حلكومية و�لغر�مات )�صاهر...( لتكون م�صدًر� مالًيا للبنك.

يهدف  و�لتمويل،  �لإقر��ص  جمال  يف  �ل�صعودية  يف  �لوطني  �خلريي  �ل�صندوق  دور  �إىل  )ع�صكر،1431(  در��صة  �أ�صارت 

�ملناخ  تهيئة  تقوم على  تقليدية  باأ�صاليب غري  �لفقر�ء  �لفقر وحت�صني معي�صة  �لعمل على �حلد من م�صكلة  �إىل  �ل�صندوق 

�ملالئم و�إيجاد فر�ص عمل تتنا�صب مع قدر�ت �لأفر�د و�لأ�صر، ويتمتع �ل�صندوق بال�صتقالل �لإد�ري و�ملايل.

�أو  �لفقر�ء،  لفئة  �صغرية  ��صتثمارية  م�صروعات  لإقامة  �حل�صنة  �لقرو�ص  تقدمي  �لتالية:  لالآليات  وفقًا  �ل�صندوق  ويعمل 

تطوير �لقائم منها مل�صاعدتهم على �لقيام باأعمال تتنا�صب مع قدر�تهم و�إمكانياتهم. توفري �خلدمات �ل�صت�صارية در��صة 

�جلدوى �لقت�صادية �لأولية للم�صروعات �ل�صغرية �ملوجهة لل�صر�ئح �لفقرية. تدريب �لأفر�د بدعم �لفقري وم�صاعدته لدى 

�جلهات �لتي ميكن �أن تقدم له ما قد يحتاجه من خدمات، وذلك من خالل �لتعريف به وتزكيته �أو كفالته، �إر�صاد �لأفر�د 

�مل�صتهدفني، وذلك من خالل قاعدة معلومات، لالإفادة من فر�ص �لعمل �ملتوفرة لدى موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملختلفة. �لعمل 

على تهيئة �ملناخ �ملالئم لقيام �مل�صروعات �ل�صغرية �ملعنية بالفقر�ء وتنميتها وت�صجيعها، مبا يف ذلك حمايتها من �ملناف�صة 

�خلارجية و�لحتكار. �إعد�د �لدر��صات و�لأبحاث و�لرب�مج �لجتماعية و�لقت�صادية �ملتعلقة بن�صاط �ل�صندوق، وهذ� من 

��صتثمارية  م�صروعات  لإقامة  �حل�صنة  �لقرو�ص  عالجهاتقدمي  و�صبل  و�آثارها،  �لفقر،  مل�صكلة  �أ�صمل  فهمًا  يوفر  �أن  �صاأنه 

توفري  و�إمكانياتهم.  قدر�تهم  مع  تتنا�صب  باأعمال  �لقيام  على  مل�صاعدتهم  منها  �لقائم  تطوير  �أو  �لفقر�ء،  لفئة  �صغرية 

�خلدمات �ل�صت�صارية در��صة �جلدوى �لقت�صادية �لأولية للم�صروعات �ل�صغرية �ملوجهة لل�صر�ئح �لفقرية.
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وذلك من خالل  يحتاجه من خدمات،  قد  ما  له  تقدم  �أن  �لتي ميكن  لدى �جلهات  وم�صاعدته  �لفقري  بدعم  �لأفر�د  تدريب   

�لتعريف به وتزكيته �أو كفالته. �إر�صاد �لأفر�د �مل�صتهدفني، وذلك من خالل قاعدة معلومات، لالإفادة من فر�ص �لعمل �ملتوفرة 

لدى موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملختلفة، �لعمل على تهيئة �ملناخ �ملالئم لقيام �مل�صروعات �ل�صغرية �ملعنية بالفقر�ء وتنميتها وت�صجيعها، 

مبا يف ذلك حمايتها من �ملناف�صة �خلارجية و�لحتكار. �إعد�د �لدر��صات و�لأبحاث و�لرب�مج �لجتماعية و�لقت�صادية �ملتعلقة 

بن�صاط �ل�صندوق، وهذ� من �صاأنه �أن يوفر فهمًا �أ�صمل مل�صكلة �لفقر، و�آثارها، و�صبل عالجها.

ويتم متويل �ل�صندوق من عدة م�صادر، �أبرزها: ما تخ�ص�صه �لدولة من مبالغ �أو �إعانات مالية وعينية، وكذلك من �لأوقاف 

و�لتربعات �لعينية و�ملادية، و�ل�صدقات و�لزكو�ت �لتي تدفع مبا�صرة من �لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات، بالإ�صافة �إىل �لعو�ئد 

�ملالية �لتي يح�صل عليها �ل�صندوق من ��صتثمار �أ�صوله وممتلكاته.

تناولت در��صة )�ملطريي، 2010( دور �صندوق �ملئوية يف مكافحة �لفقر من خالل بر�مج �لقرو�ص و�لتمويل. وقد عرف �صندوق 

�ملئوية باأنه موؤ�ص�صة م�صتقلة غري ربحية ُتعنى بتمويل م�صاريع �ل�صباب، تاأ�ص�صت يف عام 1419هـ. ويهدف �إىل �مل�صاعدة يف �إيجاد 

�إقامة م�صاريع منتجة، و زيادة فر�ص جناح �مل�صاريع من خالل  �لنمو من خالل  فر�ص عمل، وم�صاعدة �لقت�صاد �ملحلي على 

خدمات �لتمويل و�لتدريب و�لإر�صاد، وتنمية ودعم �لأفكار �خلاّلقة يف حميط �لأعمال.

ويقدم �ل�صندوق �خلدمات �لتالية: خدمة �لر�صاد، حيث يوفر �ل�صندوق مر�صد لكل �صاحب م�صروع. وخدمة �لدعم �ملايل، حيث 

يقدم �ل�صندوق متوياًل جزئيًا �أو كليًا على �صكل قر�ص ح�صن لأ�صحاب �مل�صاريع ير�وح بني 50 و 200 �ألف ريال لأي م�صروع يتم 

�عتماده. وخدمة ت�صهيل �لإجر�ء�ت �حلكومية، فهو يتلقى �صاحب �مل�صروع �لت�صهيالت و�خلدمات �ل�صرورية؛ لتاأ�صي�ص م�صروعه 

�خلا�ص من خالل مر�كز �خلدمة �ل�صاملة �لتابعة للهيئة �لعامة لال�صتثمار يف خمتلف مناطق �ململكة.

يقدم الصندوق خدماته التمويلية عبر المراحل التالية: 
مرحلة التقدمي والتقومي:

 حيث يتم يف هذه �ملرحلة تقدمي طلبات �لدعم من خالل مرحلتني تركز �لأوىل على معرفة �صخ�صية �ملتقدم يف حني تركز �ملرحلة 

�لثانية على �مل�صروع ومعرفة تفا�صيله ب�صكل �أكربلتحديد جدو�ه وتقدمي خطة �لعمل �لتي تختلف ح�صب نوع �مل�صروع، ومن ثم يتم 

تقدمي �صاحبامل�صروع من خالل �ملقابلة �ل�صخ�صية وتقومي �مل�صروع من خالل خطة �لعمل و�مل�صاعدة يف �إعد�د در��صة �جلدوى، 

يلي ذلك �ملو�فقة �لنهائية؛ ملنح �لقر�ص و�عتماد قيمته من خالل جلنة متخ�ص�صة لذلك �لغر�ص )جلنة �عتماد �لقرو�ص(.
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مرحلة التاأ�شي�س والتمويل:

 يبد�أ �صاحب �مل�صروع- وبعد ح�صوله على �لقر�ص �لذي ي�صلم له ب�صيكات م�صرفية تقدم للم�صتفيد�لأول ومن خالل دفعات مالية 

ح�صب �حتياج �مل�صروع -يف �إجر�ء�ت تاأ�صي�ص م�صروعه و�حل�صول على �لرت�خي�ص �لالزمة، وتقدم �لهيئة �لعامة لال�صتثمار كل 

�خلدمات �لالزمة مل�صاريع �ل�صندوق من خالل مر�كز �خلدمة �ل�صاملة وتتعاون مع �أ�صحاب �مل�صاريع بال�صندوق كما لوكانو� 

رجال �أعمال، ويف هذه �ملرحلة يتم حتديد مر�صد لكل م�صروع.

مرحلة ال�شداد واملتابعة:

 بعد بد�ية �مل�صروع ب�صتة �أ�صهر يبد�أ �صاحب �مل�صروع يف ت�صديد �لقر�ص لفرتة متتد حتى خم�ص�صنو�ت من بد�ية �مل�صروع، ويتم 

ذلك من خالل ح�صاب بنكي يتم تاأ�صي�صه ل�صاحب �مل�صروع، وتتممتابعة �حل�صاب ب�صكل دقيق ويومي من قبل �ل�صندوق

�أ�صارت در��صة )�حلمادي،2010( لربنامج �لقرو�ص �ل�صغرية �لذي تقدمه جمعية �لأمري �صلمان لالإ�صكان �خلريي، وتتمثل فكرة 

هذ� �لربنامج يف تقدمي  قرو�ص �صغرية ح�صنة دون فو�ئد؛ لدعم �أ�صحاب �مل�صروعات �ل�صغرية؛ لالإ�صهام  يف  حت�صني دخل �لأ�صر 

وم�صاعدتها يف �لعتماد على نف�صها، ويهدف �لربنامج �إىل تقدمي قرو�ص �صغرية ملن ل ميلك �ل�صيولة، ولكن لديه �خلربة �لكافية 

لإقامة م�صروعه، فالقرو�ص تقدم ملن تتنا�صب قدر�ته و�إمكاناته مع حجم م�صروعه.

�أما بخ�صو�ص �آليات �لعمل يف �ل�صندوق فيتم حتديد �لقرو�ص وفقًا لحتياجات �مل�صروع �مل�صتهدف. وحدد �ل�صندوق متو�صط 

�لقرو�ص ع�صرة �آلف ريال حلد�ثة جتربة �لأ�صر �لفقرية يف �لعمل �لتجاري وعدم حتميلهم قرو�صًا ل ي�صتطيعون �صد�دها. وقبل 

منح �لقر�ص يتم �خل�صوع لربنامج تدريبي يف �ملجال. ويتم �لتاأكد من وجود �خلربة، ولي�ص جمرد تدريب فقط يف ذلك �ملجال. 

ويتم �ل�صتفادة من جهات �لإقر��ص �ملتاحة يف �ملجتمع كبنك �لت�صليف و�ل�صندوق �خلريي �لوطني وغريها. 

��صتعر�صت در��صة )�لو�بلي،2010( جتربة �صندوق قرو�ص �لربكة �لتابع جلميعة �مللك عبد �لعزيز �لن�صائية �خلريية بربيدة، 

ويهدف �لربنامج �إىل حتقيق دخل ورفع �مل�صتوى �لقت�صادي لالأ�صرة وتفعيل دور �ملر�أة جتاه �أ�صرتها وجمتمعها، ��صتغالل وقت 

�لق�صاء  و�لفتيات،  �لن�صاء  لدى  �لعمل  قيمة  �أهمية  �لتوعيه حول  للدخل.  باأعمال مفيدة ومدرة  و�لن�صاء  �لفتيات  و�صغل  �لفر�غ 

على �لتكاليه وحتقيق �لذ�ت، دفع حركة �لتطوير و�لتجديد للم�صروعات �ل�صغرية، تاأمني تدبري �لأمو�ل �لالزمه للم�صروع من 

�جلهات �ملمولة، �حلد من �لبطالهاملتز�يده يف �ملجتمع.
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ي�صتهدف �ل�صندوق �لن�صاء و�لفتيات �لر�غبات يف �لدخول �ىل جمال �لعمل �حلر وتفعيل دورهن يف �ملجتمع، وي�صرتط يف 

منح �لقرو�ص تكون �مل�صتفيدة �صعودية �جلن�صية، و�أن جتيد �لقر�ءة  و�لكتابة، و�أن تقوم �مل�صتفيدة باإح�صار جميع �لأور�ق 

و�أن  بتوفري كافل غارم،  �مل�صتفيدة  تقوم  و�أن  �لقر�ص،  �مل�صتند�ت �خلا�صة مبنح  بيانات  و��صتيفاء جميع  �لثبوتية �ملطلوبة 

تو�فق �ملقرت�صه على ح�صور �لدور�ت �لتي تاأهلها للقيام بامل�صروع، و�أن تو�فق كذلك على �ملتابعة �مل�صتمرة للم�صروع من قبل 

�جلمعية.

وعمومًا هنالك نوعان من �لقرو�ص؛ �لقرو�ص �لفردية، �لقرو�ص �جلماعية. فبالن�صبة للقرو�ص �لفردية ت�صرتط �جلمعية 

�أن تكون من  – 50 عاما،   18 �أن تكون �ملتقدمة لي�ص لديها عمل ) من فئة �لعاطلني عن �لعمل(، و�أن يرت�وح �لعمر من 

�أ�صر من ذو�ت �لدخل �ملحدود �أو �أ�صر فقدت معيلها، و�أن جتتاز �ملقابلة �لأولية �لتي تلي تعبئة �لطلب، و�أن تتمتع باملهار�ت 

�أو تقدمي �خلدمة ويف�صل �حلا�صلة على دبلوم مهني، و�أن ت�صتاأجر موقع �مل�صروع قبل  �لأ�صا�صية �لفنية �لالزمة لالإ نتاج 

�أ�صهر على �لأقل( ويكون موثق، و�أن تقوم با�صت�صد�ر كل �لرخ�ص و�لت�صاريح  �إيجار ملدة �صتة  منح �لقر�ص )�إبر�ز عقد 

�لالزمة للم�صروع/ كل م�صروع ح�صب طبيعته، و�أن تلتزم بح�صور بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل �لتي �صتقدمها �جلمعية ووفق 

�حتياجات كل مقرت�صة، و�أن تلتزم بالتايل) �ل�صد�د وبرنامج �لدخار �ل�صهري، حتديد ر�تب �صخ�صي لنف�صها، ح�صم ن�صب 

من �لإير�د�ت لتدويرها على �ل�صتثمار يف ر�أ�صمال �مل�صروع و�أن تلتزم بت�صغيل �مل�صروع بكفاءة؛ بحيث يغطي كافة �لتكاليف 

�لت�صغيلية من �إير�د�ته �ل�صهرية ويحقق عائًد� على �ل�صتثمار و�للتز�م با�صتقبال موظفات �ملتابعة �مليد�نية من �جلمعية(، 

و�أن تقوم بالتوقيع على �لتفاقية مع �جلمعية و�لتي تن�ص على توفري كفيل غارم تو�فق عليه �جلمعية ي�صتحق عليه كامل 

مبلغ �لقرو�ص وفوريًّا.
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�أما بالن�صبة للقرو�ص �جلماعية فاإن �جلمعية ت�صرتط �لتايل: �أن تكون غري قادرة على توفري كفيل، و�أن تكون من �أ�صر ذ�ت دخل 

ا، و�أن  حمدود �أو فقدت معيلها، و�أن يكون منت�صبات �ملجموعة من نف�ص �صكان �حلي �أو �جلو�ر وعلى معرفة تامة ببع�صهن بع�صً

ا بحيث تقوم باقي منت�صبات �ملجموعة بالت�صديد عن زميلتهن �لتي تتاأخر بال�صد�د، و�أن  يو�فقن ويتفقن على �أن يكفلن بع�صهن بع�صً

يلتزمن بربنامج �لدخار �لأ�صبوعي ويلتزمن بال�صد�د �ل�صبوعي، و�أن يلتزمن بال�صروط و�لقو�عد �لتي ت�صعها �جلماعة وتتالءم 

و�لتفاقية مع �جلمعية، و�أن تكون لديهن �ملهار�ت �لأ�صا�صية �لفنية �لالزمة لالإنتاج �أو تقدمي �خلدمة ويف�صل �حلا�صلة على دبلوم 

مهني، و�أن تلتزم منت�صبات �ملجموعة بح�صور بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل �لتي �صتقدمها �جلمعية ووفق �حتياجات �ملجموعة، و�أن 

تكون �ملجموعة من�صجمة مع نف�صها ومتفقة ويف حال ح�صول �أي خالفات ترجع �إىل قائدة �ملجموعة، و�أن تلتزمن بتحديد ر�تب 

�صخ�صي لنف�صها و�للتز�م بح�صم ن�صب من �لير�د�ت لتدويرها على �ل�صتثمار يف ر�أ�صمال �مل�صروع، و�أن تلتزم بت�صغيل �مل�صروع 

بكفاءة بحيث يغطي كافة تكاليفه �لت�صغيلية من �إير�د�ته �ل�صهرية ويحقق عائًد� على �ل�صتثمار، �أن يتم �لتوقيع على �لتفاقية بني 

�جلمعية وبني �ملقرت�صة و�لتي تن�ص على �أن تتكافل وتت�صامن �ملجموعة بال�صد�د عند �أي تاأخر، و�أن تلتزم با�صتقبال موظفات 

�ملتابعة �مليد�نية من �جلمعية.

الدراسات العربية:
يعتمد  برنامج  عن  عبارة  وهو  �مل�صرية،  �جلمعية  عليه  تقوم  �لذي  �خلري  ب�صائر  م�صروع  )عبد�لعزيز،2010(  در��صة  تطرقت 

�أ�صلوب �ل�صمان �جلماعي )�ملجموعة �لو�حدة تتكون من خم�ص م�صتفيد�ت(. يبد�أ �لتمويل من 1000ج �إىل 3000ج بنظام �لقر�ص 

�لدخل وحت�صني م�صتوى  ي�صاعد على زيادة  �أن�صطتهن مبا  �لتو�صع يف حجم  �مل�صتفيد�ت يف  �إىل معاونة  �مل�صروع  �لدو�ر. ويهدف 

�ملعي�صة، ودعم �ملبادر�ت �لفردية �صو�ء يف تطوير ن�صاط قائم، �أو �إيجاد ن�صاط جديد من �أعمال منتجة، ورفع �مل�صتوى �لجتماعي 

و�ل�صحي و�لثقايف لالأ�صر �مل�صاركة، وتوفري �ملعاونة �لفنية للم�صتهدفات وتوعيتهن عن طريق �أجهزة متخ�ص�صة، وت�صجيع �أفر�د 

�لأ�صر �لفقرية �لقادرة على �لعمل من �لن�صاء و�لر�غبات يف �لعملفي جمالت �لأن�صطة �حلرفية�أو �لتجارية �أو �خلدمية.
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وي�صتهدف �لن�صاء فقط، ومتنح �ملر�أة �لقر�ص �إذ� ��صتوفت �ل�صروط �لتالية: �أن يكون للم�صتفيدة حمل �إقامه معروف لدى 

 18 �أل يقل �ل�صن عن  – �ملالية( حتى يجدد لها.  – �لجتماعية  �أن حت�صر �مل�صتفيدة بر�مج �لتوعية )�ل�صحية  �ملن�صقة. 

عامًا.�أن يكون �لغر�ص من طلب �لقر�ص متويل م�صروع �صغري قائم �أو بدء م�صروع جديد. �أل يكون هناك �أكرث من ع�صوة 

من �أ�صرة و�حدة يف �ملجموعة نف�صها. �أن تقبل �لن�صمام �إىل جمموعة ت�صامنية تكون م�صوؤولة عن �صد�د �أق�صاط �لقرو�ص 

لأفر�د �ملجموعة.

ل توجد �أية �صمانات حيث يوؤخذ بنظام �ل�صمان �جلماعي للمجموعة كلها ملن هن د�خالملجموعة )�مل�صتفيد�ت(.

تناولت در��صة )ولد مو�صى، 2010( جتربة �ل�صناديق �ل�صعبية للقر�ص و�لدخار يف دولة موريتانيا، ويتكون �لربنامج من 

وتعمل  �ليومي ل�صتثماره م�صتقباًل  �لفرد على �لحتفاظ بجزء من دخله  �لعبارة قدرة  تعني هذه  جزءين هما: �لدخار؛  

لإجناح هذ� �لدخار عن طريق معايري من �أهمها : �ل�صرعة  - �ل�صتعد�د  - �ل�صرعة -  �لثقة. �لقر�ص؛  �لقر�ص: يفتح 

�ل�صروط  ��صتكمل  لأي منت�صب  و�لقرو�ص متنح ب�صفة فردية  �نت�صابهم،  �أ�صهر من  بعد ثالثة  �ل�صناديق  ملنت�صبي  �لقر�ص 

�لالزمة، و هذه �ل�صروط �صهلة  جدً�، ومتنح كذلك �لقرو�ص ب�صفة جماعية ملجموعة من �ملنت�صبني ف�صلو� �لتكتل من �أجل 

�حل�صول على �لقر�ص و��صتوفو� �ل�صروط.

�إن �أهم ما يوفره �ل�صندوق �لوطني هو تاأمني �ملدخر�ت مع تركهم حتت ت�صرف �لأفر�د متى �صاوؤو� وح�صب طبيعة ح�صابهم 

وهكذ� تكون �أمو�لهم يف ماأمن من �ل�صرقة و�لتبذير كما حتول �أرباحًا ملن يرغب يف ذلك.يعمل �ل�صندوق بو��صطة �أع�صائه 

ومن �أجلهم، و�لنت�صاب حر و�ختياري، ويعد �ملنت�صب مالكًا وزبونًا يف �لوقت نف�صه، ويتم �نتخاب �لهيئات �ملكلفة بالت�صيري 

يف �جلمعية �لعامة ح�صب �ملبد�أ ) ع�صو و�حد، �صوت و�حد ( . تعد �جلمعية �لعامة للمنت�صبني �لهيئة �لعليا، وتنتخب ب�صفة 

دميقر�طية ثالث هيئات هي :  جمل�ص �لإد�رة، جلنة �لقرو�ص، جمل�ص �لرقابة. و�لنت�صاب مفتوح �أمام كل �صخ�صية طبيعية 

�أفر�د �أو معنوية ) موؤ�ص�صة �أو تعاونية ( يوجد م�صكنها، حمل �إقامتها، عملها ن�صاطها د�خل �حلدود �جلغر�فية لل�صندوق 

تقدمت لطلب �لنت�صاب ودفعت مبلغ 2000 �أوقية �أي ما يقابل 7 دولر�ت.

وينق�صم �لقر�ص �إىل نوعني: - �لقر�ص �لعادي، وهو �ملعمول به يف �مل�صارف �لوطنية ) ربوي (. و�لقر�ص �لإ�صالمي، وهو 

�ملعروف باملر�بحة .



249249

تطرقت در��صة ) حمد �لنيل،2008 ( �إىل برنامج �لتمويل �لأ�صغر يف م�صر �لدخار �لتنمية بال�صود�ن، ويهدف �لربنامج 

�إىل �مل�صاعدة يف حتقيق جهود �لدولة و�ملجتمع يف تخفيف وطاأة �لفقر على �ل�صر�ئح �ل�صعيفة. - توفري فر�ص �لك�صب لها 

ورعايتها بالتمويل ودعم �مل�صروعات �لتي تنا�صبها  - تنمية �لوعي �لدخاري وجتميع �ملدخر�ت و��صتثمارها يف جمالت 

�لتنمية �لجتماعية و�مل�صاريع وب�صط معاين �لتكافل. تطوير وتعميق مفهوم �مل�صرف �لإ�صالمي �ل�صامل وتقدمي منوذج ر�ئد 

لل�صريفة �لجتماعية. توجيه مو�رد �ملجتمع نحو �لأن�صطة �لتي تعمق مفهوم �لتنمية �مل�صتد�مة يف �إطار �لقت�صاد �لكلي 

للدولة تركيًز� على �لتنمية يف �لوليات.

�لإنتاج  متويل  �لطالب،  ت�صليف  للدخل،  �ملدرة  �ل�صغرية  �لأعمال  متويل  مثل،  متعددة  منتجات  بتقدمي  �مل�صرف  يقوم 

�لأ�صول،  تامني  �لآبار،  �ملياه، حفر  و�صبكات  �لكهرباء  �إدخال  �ملنازل، متويل  و�لإنتاج �حليو�ين، متويل حت�صني  �لزر�عي 

حفظ �ملدخر�ت. وتتمثل �ملنتجات غري �ملالية �لتي يقوم بتقدميها �مل�صرف يف �لتدريب وبناء �لقدر�ت لل�صر�ئح �مل�صتهدفة، 

�مل�صاعد�ت �لفنية و�لإد�رية.

يقدم �مل�صرف �لتمويل للفقر�ء �لن�صطني �قت�صاديا يف حدود مبلغ ل يتجاوز10،000جنيًها. بالإ�صافة للتمويل ذي �لبعد 

�لجتماعي �لذي ي�صمل متويل م�صروعات تنموية يف جمال �ل�صحة و�لتعليم، و�ملياه و�لكهرباء بالإ�صافة للتمويل �لتجاري 

لأ�صحاب �لود�ئع �لكبرية.

وكذلك تطرقت �لدر��صة �إىل جتربة بنك �ل�صرة يف �ل�صود�ن عرب برنامج �لتمويل �ل�صغر �لذي يهدف �إىل �مل�صاهمة يف 

�لعمل و�لإنتاج يف �ملجتمع، وتن�صيط  �ل�صر�ئح �مل�صتهدفة، و�إعالء قيم  �لفقر، وتوفري فر�ص �لعمل و�صط  خف�ص معدلت 

�ل�صر�ئح  و�صط  و�لدخاري  �مل�صريف  �لوعي  ورفع  و�لجتماعية،  �لقت�صادية  �حلياة  لتربمج يف حركة  �مل�صتهدفة  �لفئات 

�مل�صتهدفة، و��صتقطاب �ملو�رد �ملحلية و�خلارجية لإعادة توظيفها ل�صالح �لفئات �مل�صتهدفة.

و�أ�صحاب  و�حلرفني  و�ل�صيادين  و�لرعاة  �لزر�ع  من  و�صغار�ملنتجني  �قت�صادًيا،  �لفقري�لنا�صط  �لربنامج  وي�صتهدف 

�لأعمال �ل�صغرية، و�أرباب �ملعا�صات وخريجي �لتعليم �لعايل و�ملعاهد �لفنية و�ملر�أة.

تنا�صب  ومتويلية  و�إد�رية  مالية  نظم  وفق  �لأخرى  �مل�صرفية  �ل�صغرية  �ملالية  �خلدمات  تقدمي  �إىل  �لربنامج  وي�صعى 

متطلبات �لفئات �مل�صتهدفة كما ي�صاعد �لربنامج يف تقدمي خدمات غري مالية م�صاندة مثل: �ل�صت�صار�ت �ملالية، و�لرتويج 

للم�صروعات �ل�صغرية، و�إعد�د در��صات �جلدوى �لقت�صادية للم�صروعات �ل�صغرية.
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قدمت در��صة )من�صور و�صاو�ص،2008( �لعديد من �ملقرتحات لتفعيل دور �لتمويل �لأ�صغر يف مكافحة �لفقر يف �ملناطق 

�لريفية باجلز�ئر، ومتثلت تلك �ملقرتحات و�لأفكار فيما يلي: تاأ�صي�ص موؤ�ص�صات مالية متخ�ص�صة ملمار�صة �أن�صطة �لتمويل 

�صكان  ل�صيما  �ملجتمع  فقر�ء  من  �ملبادرة  و�أ�صحاب  �مل�صتثمرين  ل�صغار  �لقت�صادية  �لفر�ص  متويل  على  تعمل  �لأ�صغر 

�ملناطق �لريفية، من خالل توفري خدمات مالية متكاملة يف �صكل قرو�ص ومتويالت وحو�لت وود�ئع وح�صابات �لدخار ومبا 

يتو�فق مع �ل�صريعة �لإ�صالمية. �إن�صاء موؤ�ص�صة �أو �صندوق ل�صمان �لتمويل �لأ�صغر لتغطية نق�ص �ل�صمانات �لتي يعاين منها 

�مل�صتهدفون من هذ� �لنوع من �لتمويل. تب�صيط �لإجر�ء�ت �مل�صتندية لعمالء �لتمويل �لأ�صغر وفقًا لطبيعة هوؤلء �لعمالء 

و�إمكاناتهم. تعزيز مفهوم �لتمويل �لأ�صغر ومتكني �ل�صر�ئح �مل�صتهدفة وفق �أف�صل �ملمار�صات، ومبا يحقق �ل�صتد�مة �ملالية 

وتطوير �لأن�صطة �ملُدرة للدخل يف تلك �ملناطق، وكذ� �لتج�صيد �لفعلي لعملية �لتو�صع يف خدمة هذه �ل�صر�ئح �ملهمة، �صو�ًء 

يف جو�نب �لرعي �أو �لعمل �حلريف �أو �لزر�عة وغري ذلك من �جلو�نب �لقت�صادية. �مل�صاهمة �لفاعلة يف �لو�صول �إىل �أكرب 

عدد من �مل�صتهدفني يف �ملناطق �لريفية و�لو�صول �إىل عمق �لفقر يف �ملناطق �لنائية. �إدر�ك �حلكومات لأهمية ت�صجيع 

�لأ�صو�ق  �إىل  �لأجنبية  �لبنوك  ودخول  للبنوك  �لقطاع �خلا�ص  ملكية  ذلك  ذلك، مبا يف  على  و�لعمل  و�ملناف�صة  �لنفتاح 

�إتاحة �حلو�فز �لتنظيمية �ل�صحيحة لتحقيق كفاءة و��صتد�مة تقدمي �خلدمات. تعبئة ��صتثمار�ت جديدة  �ملعنّية، وكذ� 

كبرية يف مر�فق �لبنية �لأ�صا�صية �لريفية، و�لبحوث �لزر�عية وخدمات �لإر�صاد �لزر�عي. ت�صهيل �نت�صار �خلدمات �ملالية 

�ملنخف�صة �لتكلفة من خالل �لإنرتنت و�لهو�تف �جلو�لة. حتديث �لت�صريعات و�لقو�نني مبا ي�صمن �صفافية وو�صوح تنفيذ 

�لعقود. �إعطاء �لإ�صالحات �لتي ت�صّجع �لقدرة على �حل�صول على �خلدمات �ملالية �أهميتها �لق�صوى يف �صميم �أجندة 

وبر�مج �لتنمية، فتح�صني �لقدرة على �حل�صول على �ملو�رد �لتمويلية ل يزيد �لنمو �لقت�صادي فح�صب، بل �أي�صًا يحارب 

�لفقر ويوؤدي �إىل تخفي�ص فجوة �لدخل بني �لأغنياء و�لفقر�ء. دمج فقر�ء �لأرياف يف �خلدمات �ملالية �لرئي�صية لكت�صاب 

عاد�ت �لدخار و�ل�صد�د و�لتدريب على فهم �خلدمات �ملالية وتخطيط �ملدخر�ت. �صرورة �لتكامل بني �جلهات �ملانحة 

�لعمل على  �لفقر�ء و�لعاطلني عن  �أن تز�حمه. �صرورة �صمان ��صتد�مة ح�صول  للتمويل �لأ�صغر ور�أ�ص �ملال �خلا�ص ل 

�ملو�رد �ملالية من خالل موؤ�ص�صات قابلة لال�صتمر�ر.
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و��صتعر�صت در��صة )نا�صر وحم�صن،2011( دور �لوكالة �لوطنية لت�صيري �لقر�ص �مل�صغر يف �جلز�ئر يف مكافحة �لفقر، حيث تنفذ 

�لوكالة برناجمًا للقر�ص �مل�صغر يهدف �إىل �لإدماج �لقت�صادي و�لإجتماعي للمو�طنني �مل�صتفيدين عرب �إحد�ث �لأن�صطة �ملنتجة 

لل�صلع و�خلدمات،من خالل تو�صيع �لإمكانيات �ملمنوحة للمو�طنني ملبا�صرة م�صاريعهم و�إن�صاء ن�صاطات خمتلفة؛ من �أجل �خلروج 

�لنهائي من و�صعية �لبطالة و�لفقر. وي�صتهدف �لربنامج �لعاطلني عن �لعمل �مل�صجلني يف �ل�صندوق �لوطني للتاأمني عن �لبطالة مبا 

فيهم �أولئك �لذين �نتهت مدة ��صتفادتهم من حقوقهم، كما ي�صتهدف �ملر�ة �لتي ترغب يف �لعمل ببيتها، و�لأفر�د ل �صيما �ل�صباب 

�لذين ين�صطون يف �لقطاع غري�لر�صمي، وحاملي �صهاد�ت �لتدريب �ملهني و�حلرفيني، و�ملو�طنني �لقاطنني بالقرى و�لبو�دي.

وت�صرتط �لوكالة عدة �صروط للح�صول على �لقر�ص، وتتمثل يف: بلوغ �صن18 �صنة فما فوق. عدم �متالك دخل �أو �متالك دخول 

�أو �لتمتع مبهارة  �أو وثيقة معادلة معرتف بها،  غريثابتة وغريمنتظمة.�إ ثبات مقر�لإقامة، �متالك �صهادة تثبت �لكفاءة �ملهنية، 

دفع  على  �لقدرة  �لن�صاطات،  لإن�صاء  �أخرى  م�صاعدة  من  �ل�صتفادة  عدم  �إجنازه،  �ملرغوب  �لن�صاط  مع  تتو�فق  موؤكدة  مهنية 

�مل�صاهمة �ل�صخ�صية ح�صب �حلالة، �ل�صرت�ك يف �صندوق �ل�صمان �مل�صرتك للقرو�ص �مل�صغرة يف حالة طلب �ملقاول لقر�ص بنكي، 

�للتز�م بت�صديد �لقر�ص ون�صبة �لفو�ئد للبنك ح�صب �جلدول �لزمني. �للتز�م بت�صديد مبلغ �لقر�ص بدون فو�ئد للوكالة �لوطنية 

لت�صيري�لقر�ص �مل�صغر ح�صب �جلدول �لزمني.

بدون  �صلف  ومنح  �إطار�إجناز�أن�صطتهم،  �مل�صغريف  �لقر�ص  �مل�صتفيدين من  ومر�فقة  �لربنامج يف دعم ن�صح  �آليات عمل  وتتمثل 

فو�ئد، و�إبالغ �مل�صتفيدين ذوي �مل�صاريع �ملوؤهلة للجهاز مبختلف �مل�صاعد�ت �لتي �صتمنح لهم، و�صمان متابعة �لأن�صطة �لتي ينجزها 

�مل�صتفيدون مع �حلر�ص على �حرت�م بنود �ل�صروط �لتي تربط هوؤلء �مل�صتفيدين بالوكالة، بالإ�صافة �إىل م�صاعدتهم عند �حلاجة 

لدى �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �ملعنية بتنفيذ م�صاريعهم، وت�صكيل قاعدة �لبيانات حول �لأن�صطة و�لأ�صخا�ص �مل�صتفيدين من �لربنامج، 

وتكوين عالقات د�ئمة مع �لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية يف �إطار�لرتكيب �ملايل للم�صاريع، وتنفيذ خطة �لتمويل ومتابعة �إجناز �مل�صاريع 

و��صتغاللها،و�مل�صاركة يف حت�صيل �لديون غري�مل�صددة يف �آجالها، و�بر�م �تفاقيات مع كل هيئة وموؤ�ص�صة �أومنظمة هدفها �لقيام 

باأن�صطة �إعالمية ومر�فقة �مل�صتفيدين من �لقر�ص �مل�صغر يف �إطارتنفيذ �أن�صطتهم وذلك حل�صاب �لوكالة.
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الفصل الخامس
برامج ومشاريع مقترحة؛
 لمعالجة الفقر في السعودية
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تمهيد:
يف هذ� �لف�صل يتم عر�ص �أفكار وبر�مج مبتكرة؛ ملعاجلة �لفقر يف �ل�صعودية، و�حلد من �آثاره �ل�صلبية، حيث متت �ل�صتفادة 

�ل�صابقة،  �لدر��صة  ��صتعر��صها يف ف�صول  و�لتي مت  �لفقر�ء،  �ملوجهة ل�صالح  و�مل�صروعات �خلريية  �لرب�مج  من جتارب 

�ل�صعودية،  �لعربية  �لعمل �خلريي يف �ململكة  وذلك من خالل عر�صها على جمموعة من �ملخت�صني و�لعاملني يف جمال 

وذلك من خالل ور�ص عمل ناق�صت تلك �لتجارب، و�قرتحت �أفكاًر� وبر�مج وم�صاريع خريية، ميكن �أن ت�صهم ب�صكل فاعل 

يف تخفيف معاناة �لفقر�ء يف كافة �أنحاء �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

يتم ��صتعر��ص تلك �لرب�مج، و�لأفكار �لعملية، وذلك؛ بهدف توفري قاعدة جيدة من �لرب�مج و�مل�صروعات �خلريية حتت 

�أ�صر حمتاجة -  لتحويلهم من  �لفقرية؛  �لعون لالأ�صر  لتقدمي  و�ل�صاعية؛  �لنا�صطة،  �ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات �خلريية  نظر 

تعتمد على �لآخرين يف معي�صتها - �إىل �أ�صر منتجة، تتحمل م�صوؤوليتها وت�صتطيع �أن تدير �أمورها دون �حلاجة �إىل �أطر�ف 

خارجية، وقد متت مر�عاة �أن تكون هذه �لرب�مج �لعملية �صاحلة للتطبيق يف �ملجتمع �ل�صعودي، �لذي يتميز بخ�صو�صيته 

و�آليات  ت�صتهدفها،  �لتي  و�لفئات  �أهد�فها،  �ملقرتحة يف عدة حماور ح�صب  و�مل�صروعات  �لرب�مج  ت�صنيف  �ملتفردة، ومت 

تنفيذها، وفيما يلي يتم ��صتعر��ص تلك �لرب�مج �ملقرتحة:
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األسر المنتجةاسم البرنامج 

الصندوق الخريي اإلجتامعيالجهة املنفذة

•أهداف الربنامج  إنشاء رشكة مساهمة يساهم فيها الصندوق الخريي؛ ملعالجة الفقر بالنصيب األوفر، وتساهم الجمعيات واملؤسسات الخريية 	

أيًضا، وفًقا لسعر محدد للسهم، ويتم تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة من خالل الجمعية العمومية للرشكة، والتي تضم أصحاب 

األسهم، ويكلف الصندوق الخريي بتقديم ورقة التأسيس واإلرشاف. 

 التصدي للمشكالت، والصعوبات التي تعيق منو األرساملنتجة  .. 1أهداف املرشوع

 تشجيع صناعة الحرف التقليدية والصناعة الخفيفة .. 2

 دعم وإنشاء مراكز التدريب املتخصصة، التي تخدم األرس املنتجة.. 3

إجراء دراسة شاملة حول املشاكل والصعوبات التي تعرتض منو األرس املنتجة، وسبل معالجتها.. 1آلية التنفيذ

 يتم وضع خطة اسرتاتجية طويلة املدى؛ للتصدي للمشكالت والعقبات التي تعرتض منو األرس املنتجة.. 2

يتم وضع خطط قصرية املدى تحقق أهداف الخطة االسرتاتيجية؛ ملعالجة فقر األرس املنتجة.. 3

يتم تكوين لجان من الجمعيات الخريية املتخصصة كلٌّ حسب طبيعة املشكلة املراد التعرض لها.. 4

يتم وضع سياسات وإجراءات وآليات محددة تعني، اللجان عىل القيام بواجباتها عىل الوجه األكمل.. 5

يتم توفري امليزانية املناسبة؛ لتنفيذ الخطط املصادق عليها من قبل مجلس إدارة الرشكة.. 6
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سلسلة متاجر المعمل المنزلي.اسم البرنامج 

توفري دخل لألرس املستفيدة.هدف املرشوع

األرس املحتاجة التي يتوفر لدى بعض أفرادها مهارات كإنتاج الحلويات واملعجنات والصناعات الخفيفة .الفئة املستهدفة

كل مدن اململكة.نطاق التطبيق

فتح متاجر باسم متاجر العمل املنزيل، وتصنف عىل حسب املنتج وتقوم املتاجر، ببيع منتجاتها؛ لصالح األرس.آلية التنفيذ

ميكن تنفيذ الفكرة بشكل تجاري من خالل مناقصة عامة، أو بشكل خريي من خالل الجمعيات الخريية تحت مسمى الجهة املقرتحة للتنفيذ

جمعيات متاجر العمل املنزيل.



257

النقل المدرسياسم البرنامج 

توفري دخل أسايس لألرس املستفيدة.هدف املرشوع

األرس املحتاجة والتي لديها فرد ميتلك القدرة عيل قيادة املركبةالفئة املستهدفة

عيل مستوى اململكةنطاق التطبيق

عدد طالب املدارس الراغبني بالنقل مقسوم عيل سعة املركبة يساوي عدد األرس املستفيدةعدد املستفيدين

يتم اإلعالن عن قروض ملركبات نقل مدريس للراغبني الذين تنطبق عليهم الرشوط، أو التنسيق مع املدارس؛ للبحث عن املستخدمني الذين طريقة عمل املرشوع

ميكنهم القيام بهذا العمل باإلضافة إيل عملهم داخل املدارس.

الصندوق بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وأحد وكالء السيارات؛ لتوفري املركبات، ومتابعة عملية التسديد.الجهة املقرتحة للتنفيذ

وضع الرشوط للمستفيدين وقائد املركبة.الدعم املتوقع
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المقاصف المدرسيةاسم البرنامج 

توفري دخل أسايس لألرس املستفيدة.هدف املرشوع

األرس املحتاجة التي تسكن بالقرب من املدارسالفئة املستهدفة

عىل مستوى اململكة نطاق التطبيق

تقوم األرس املنسقة  بتوفري املواد الالزمة؛ لعمل الفطور املدريس يوميًّا وتوزيعها عىل األرس، ومن ثم نقلها اىل املدرسة.طريقة عمل املرشوع

الجمعيات الخريية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليمالجهة املقرتحة للتنفيذ

50% من الدخل لألرس املنتجة، و25% لألرس املنسقة، و25% للمدرسة.الفائدة املتوقعة

األرس املنتجة – األرس املنسقة عدد املستفيدين
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تشغيل النساء في مصانع التمور.اسم البرنامج 

الجمعية الخريية للخدمات االجتامعية باملدينة املنورة.الجهة املنفذة

•أهداف املرشوع توفري فرص عمل للنساء.	

•  تغطية جانب من احتياج املصنع، وصواًل إىل إسناد العمل كاماًل يف املستقبل.	

•  التقليل من الحاجة إىل استقدام العاملة االجنبية.	

الرتشيح من قبل الجمعية الخريية للخدمات االجتامعية.. 1رشوط القبول

إرفاق ملف البيانات الشخصية.. 2

اجتياز الفحص الطبي.. 3

عقد رشاكات واتفاقيات مع مصانع التمور يف املدينة املنورة.. 1آليات التنفيذ

دراسة حالة األرس املتقدمة؛ لتحديد األشد حاجة، وإعطائها األولوية.. 2

التثبت من رغبة وقابلية النساء للعمل يف مصانع التمور.. 3

تقديم التدريب والتأهيل الكايف للنساء يف مصنع التمور املحدد.. 4

متابعة مدى التزام النساء بالعمل ومدى التزام املصنع بواجباته تجاههن.. 5
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المشاغل النسائية المنزلية.اسم البرنامج 

تحسني الحالة املعيشية لألرس.هدف املرشوع

األرس التي يوجد بها عدد من البنات الاليت يستطعن الخياطة .الفئة املستهدفة

املشاغل النسائية والرجالية املنترشة يف الشوارع واألحياء السكنية.السوق املتوقعة

ماكينات خياطة + مواد خام + سيارات توزيع املنتج.احتياجات املرشوع

العمل من خالل البيوت؛ حيث يتم توفري ماكينات الخياطة واملواد الخام األولية، ويتم تدريب من لديها رغبة عىل العمل، ويتم االتفاق فكرة املرشوع

مع املشاغل النسائية ومحالت املالبس الرجالية والنسائية املنترشة يف الشوارع واألحياء؛ لتسويق املنتجات مبقابل مادي يتفق عليه.

تتبنى الجمعيات الخريية اإلرشاف عىل املرشوع وتقديم املساعدات؛ لضامن استمرار املرشوع.اإلرشاف عىل املرشوع
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المغاسل النسائيةاسم البرنامج 

تحقيق دخل لألرس وتحسني املعيشة لذوي الدخل املنخفض.هدف املرشوع

النساء الفئة املستهدفة

يف حدود 100000 ريال )مائة ألف ريال(.التكلفة املتوقعة

يتم استئجار مواقع مناسبة للقيام بالعمل، ويتم استقطاب النساء الراغبات يف العمل وتدريبهن عىل استخدام معدات املغاسل واألمور آلية العمل

اإلدارية واملالية التي تنظم عمل املغاسل، ويتم اإلعالن عن املغاسل النسائية التي تختص بغسل ويك مالبس النساء وال تتعامل إال مع 

النساء، عىل غرار املشاغل النسائية.
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تربية الدواجناسم البرنامج 

تحقيق دخل لألرس، وتحسني املعيشة لذوي الدخل املنخفض.هدف املرشوع

األفراد واألرس يف األرياف ومالك املزارع الصغرية. الفئة املستهدفة

تسويق املنتجات إىل املستهلكني، أو بيعها للرشكات التي تقوم بتجميد اللحوم .السوق املتوقعة

يف حدود 50000 ريال.التكاليف املتوقعة

زراعة الخضار والفواكه.اسم البرنامج 

تحقيق دخل لألرس، وتحسني املعيشة لذوي الدخل املنخفض.هدف املرشوع

األفراد واألرس يف البوادي واألرياف ومالك املزارع الصغرية.الفئة املستهدفة

من 50000 اىل 100000 ريال.التكاليف املتوقعة

إعداد األكالت الشعبية والحلويات.اسم البرنامج 

تحقيق دخل لألرس، وتحسني املعيشة لذوي الدخل املنخفض.هدف املرشوع

•الفئة املستهدفة األرس التي تستطيع إعداد األكالت الشعبية والحلويات، أو عن طريق قيام مطابخ نسائية.	
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تربية المواشياسم البرنامج 

تحقيق دخل لألرس وتحسني املعيشة لذوي الدخل املنخفض.هدف املرشوع

األفراد واألرس يف البوادي واألرياف ومالك املزارع الصغرية.الفئة املستهدفة

من 20000 اىل 100000 ريال .تكلفة املرشوع 

تصنيع السجاد اليدوي والخياماسم البرنامج 

فرص عمل إضافية خاصة باملرأة.. 1أهداف املرشوع

عائد اقتصادي البأس به.. 2

الحفاظ عيل صناعة تراثية وتنميتها.. 3

اليستوجب رأس مال كبري.تكلفة املرشوع

توفر املواد الخام ) أصواف الغنم ...(.مزايا املرشوع

•آلية عمل املرشوع استقطاب النساء العائالت املستهدفات بهذا املرشوع.	

• إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للنساء.	

• إعداد عقد اتفاق بتوفري املواد الخام والقيام بالتسويق، نظري االنضباط يف عملية اإلنتاج من داخل البيوت	

• عقد رشاكات مع متاجر وأسواق؛ لتسويق املنتجات وتوفري املواد الخام بأسعار منافسة.	
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برنامج إطعام.اسم البرنامج 

بنك الطعام السعودي – باملنطقة الرشقية.الجهة املنفذة

بدأت مببادرة من مجموعة رجال أعامل باملنطقة الرشقية بهدف حفظ النعمة من الهدر، وذلك عن طريق نقل فكرة بنوك الطعام يف دول فكرة البنك

العامل، وتطبيقها يف اململكة العربية السعودية بطريقة احرتافية.

•أهداف الربنامج توعية املجتمع بأهمية حفظ النعمة - توزيع الزائد من الطعام وإيصاله إىل املستفيدين بأفضل معايري الجودة والسالمة العاملية-  	

خلق فرص عمل جديدة أمام هذا الجيل الطموح, ومنها تأهيل وتدريب عدد من أبناء األرس املستفيدة؛ حتى تتمكن من االعتامد عىل 

نفسها مستقبال - تحفيز كافة فئات املجتمع عىل العمل التطوعي -  االرتقاء بالعمل الخريي، و تقدميه بصورة احرتافية.

•أهم االنجازات اتفاقية مع مركز )األمرية جواهر( ملشاعل الخري لتدريب وتوظيف فتيات من املركز.	

• اتفاقية مع بنك الطعام املرصي كنوع من التعاون املتبادل.	

• توظيف أكرث من 60 شاب وفتاة حتى اآلن.	

• تعبئة وتوزيع ما يزيد عن 200,000 وجبة حتى نهاية شهر ديسمرب 2012م.	

• توزيع أكرث من 40,000 وجبة إفطار صائم عىل املستفيدين يف شهر رمضان املبارك لعام 1433هـ.	

• حملة ” حفظ النعمة.. مسؤوليتنا جميًعا ” يف رمضان 1433هـ.	

• تقديم محارضات توعوية؛ لنرش ثقافة حفظ النعمة.	

• افتتاح أول فرع؛ لإلطعام يف »األحساء«.	

• املركز األول يف الخليج كأفضل مرشوع إيجايب، و اجتامعي عىل مستوى الخليج لعام 2012م.	

• من أفضل ثالثة مشاريع عىل مستوى الرشق األوسط يف مسابقة« كامبدن« ألفضل مرشوع خريي والتي أقيمت يف مدينة »أبو ظبي« 	

يف ديسمرب 2012م.



265

برنامج حفظ النعمةاسم البرنامج 

جمعية أصدقاء املجتمع مبكة املكرمةالجهة املنفذة

مرشوع »احفظها« يستثمر كل طاقاته، وإمكاناته املتاحة؛ ليشارك املجتمع أفراًدا ومؤسسات؛ حفظًا للنعمة بجمع الفائض بنظام آلية اليوم فكرة الربنامج

الواحد ] اجمع , وزع [ يتم خاللها فرز الفائض من الطعام وتغليفه وتوزيعه يف مدة ال تتجاوز الثالث ساعات.

تقديم الوجبات بطريقة كرمية الئقة .. 1مراحل الربنامج

ية آمنة سهلة .. 2 تعزيز الحامية البيئية عن طريق الحد من إهدار بقايا الطعام، وذلك بآلية صحِّ

اتباع هدي النبي صىلىّ الله عليه وآله وسلم .. 3

تدريب الشباب والفتيات عىل إعادة تدوير الفائض .. 4

نرش ثقافة حفظ النعمة  يف املجتمع.. 5
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مشروع سلة الخير اسم البرنامج 

رشاكة بني املدارس ومحالت املواد الغذائية التجارية يف نفس املنطقةالجهة املنفذة

تقوم املدارس الواقعة يف نطاق الحي، بجمع مبالغ من الطالب بصفة مستمرة؛ وذلك عن طريق فرض عقوبة عىل الطالب الذي فكرة الربنامج

يرتكب مخالفة ما، وذلك بوضع مبلغ معني )واحد ريال( يف صندوق خريي داخل املدرسة، ويف نهاية كل شهر يقوم املرشف عىل 

الربنامج يف املدرسة بفتح الصندوق وتسليم ما فيه إىل محل املواد الغذائية يف الحي، والذي يقوم بدوره بوضع سلة كبرية بها عدد من 

أكياس تحتوي عىل السلع الرضورية الرئيسية؛ لتوزيعها عىل الفقراء الذين يعيشون يف نطاق املحل التجاري باملجان وبصفة دورية.

مد يد العون لألرس الفقرية يف املناطق املكتظة بالسكان.أهداف الربنامج  .1

الحدىّ من فكرة التسول مقابل الطعام.  .2

تعليم طالب املدارس معاين التكافل االجتامعي.  .3

تعليم الطالب تحمل مسؤولية أخطائهم.  .4
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جمعية تعاونية في مجال النقل.اسم البرنامج 

فكرة مقرتحة.الجهة املنفذة

تتمثل فكرة املرشوع يف تأسيس جمعية تعاونية، يف مجال النقل العام، تتميز هذه الجمعية بوجود وسائل نقل منوعة حسب فئات فكرة املرشوع

املجتمع، ومجهزة بأنظمة تتبع ومراقبة ومحاسبة واتصال مبارش، ويتم تقديم الخدمات يف هذه الجمعية عن طريق الهاتف؛ لتوفري 

الوقت والجهد، والغرض من فكرة املرشوع، هو االستفادة املجتمعية بالدرجة األوىل،  واالقتصادية بالدرجة الثانية، والتخفيف من 

أعبائهم املرتبطة بنقل ذويهم، واالطمئنان عىل وسائل النقل التي ستقوم بذلك من نواحي مختلفة؛ أهمها: وجود مظلة رسمية وجهة 

مؤسسية ميكن الوثوق بها، واالعتامد عليها والحد من االعتامد عىل السائقني األجانب غري املرخص لهم، وغريها  من املزايا املختلفة.

- سد جزء من حاجة املجتمع املحيل للطلب عىل وسائل النقل وخاصة النقل األرسي .أهداف املرشوع

- تشجيع وتحفيز االستثامرات الوطنية، واملساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل.

- التشجيع عىل التكافل، وبث روح التعاون بني أفراد املجتمع، وخلق عالقة إسرتاتيجية بينهم.

- املساعدة  يف التقليل من البطالة، وتشغيل األيدي العاملة.

- الحد من اعتامد األرس عىل العاملة األجنبية، غري املرخص لها يف مجال النقل .

- إيجاد مظلة رسمية خاصة بالنقل التعاوين العام، ذات شخصية اعتبارية.

- التخفيف عىل األرس من أعباء االرتباط بنقل ذويهم، واملساندة يف تطوير خدمات النقل العام والسياحي.

واإلعالنات، احتياجات املرشوع والرتاخيص  الرسوم  يف  املتمثلة  التشغيل؛  ومواد  التأسيس  مصاريف  والسيارات،  املباين  يف  املتمثلة  والتجهيزات  األصول 

املرصوفات التشغيلية؛ املتمثلة يف املحروقات والصيانة والكهرباء، الرواتب واألجور ومرصوفات التأمني.

وزارة الشؤون االجتامعية مبا تقدمه من إعانات؛ مثل إعانة البناء، إعانة املخاطر، إعانة التدريب، إعانة الدراسات، اإلعانات الفنية، هذا مصادر التمويل

باإلضافة إىل بنك التسليف، ومساهامت األفراد من خالل االكتتاب.
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جمعية تعاونية للخدمات السياحية.اسم البرنامج 

فكرة مقرتحة.الجهة املنفذة

تتمثل فكرة املرشوع يف تأسيس جمعية تعاونية؛ إلقامة مؤسسة سياحية تقدم خدمات الحج والعمرة الداخلية للراغبني بذلك، فكرة املرشوع

تتميز هذه املؤسسة بتقديم خدماتها بأقل األسعار، وعىل درجة عالية من االلتزام.

تشجيع وتحفيز االستثامرات الوطنية، واملساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل.أهداف املرشوع

التشجيع عىل التكافل، وبث روح التعاون بني أفراد املجتمع، وخلق عالقة إسرتاتيجية بينهم.

املساعدة يف التقليل من البطالة، وتشغيل األيدي العاملة.

الحد من ارتفاع تكاليف السياحة الداخلية، وخاصة رحالت الحج والعمرة.

عدد من الحافالت الكبرية، والحافالت الصغرية، باإلضافة إىل تجهيز املرشوع بأجهزة الحاسب اآليل، وماكينات التصوير، والطابعات، احتياجات املرشوع

وكامريات املراقبة، باإلضافة إىل الربمجيات الحاسبة؛ واملتمثلة بربامج الحجز واملحاسبة.

مساهمة أفراد املجتمع املحيل إضافة إىل إعانات وزارة الشؤون االجتامعيةمصادر التمويل
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جمعية تعاونية؛ إلقامة نادي صحي.اسم البرنامج 

فكرة مقرتحةالجهة املنفذة

تقوم الفكرة الرئيسية للمرشوع عىل تأسيس جمعية تعاونية؛ تهدف إىل إنشاء نادي صحي ريايض يف منطقة الرياض وميكن تعميمه عىل فكرة املرشوع

باقي مناطق اململكة، ولتتمكن الجمعية من تحقيق رؤيتها، فالبد لها من أن تحرص عىل توفري بيئة رياضية وخدمية صحية متميزة سليمة، 

مبا يتناسب واألنظمة املحلية، من حيث تحقيق متطلبات الرتخيص واالعتناء بأدق التفاصيل؛ ابتداًء من توفري مبنى مالئم، مع صاالت كافية .

سد جزء من حاجة املجتمع املحيل للطلب عىل النوادي الصحية.أهداف املرشوع  .1

تشجيع وتحفيز االستثامرات الوطنية، واملساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل.  .2

التشجيع عىل التكافل، وبث روح التعاون بني أفراد املجتمع، وخلق عالقة إسرتاتيجية بينهم.  .3

املساعدة يف التقليل من البطالة، وتشغيل األيدي العاملة.  .4

األرايض واملباين، واألثاث والتجهيزات وتشمل تجهيزات الجلسات، وحاممات البخار واملساج وغرف الساونا، والتدليك، واألجهزة الرياضية احتياجات املرشوع

الخاصة باملرشوع، وتجهيزات غرف خلع املالبس الخاصة بالنادي، وأثاث اإلدارة، واالستقبال، والتكييفات املركزية.

مساهمة أفراد املجتمع املحيل، إضافة إىل إعانات وزارة الشؤون االجتامعية للجمعيات التعاونية، إضافة إىل إعانات وزارة الشؤون البلدية، مصادر التمويل

والقروية؛ واملتمثلة يف تأجري أرض بسعر رمزي.
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جمعية تعاونية للحرف، والمهن؛ إلقامة مطبعة فنية.اسم البرنامج 

فكرة مقرتحة.الجهة املنفذة

تقوم الفكرة الرئيسية للمرشوع عىل تأسيس جمعية تعاونية؛ تهدف إىل إنشاء مطبعة فنية  )لوازم طباعة( تنتج مجموعة من املنتجات فكرة املرشوع

بطاقات سنوية مختلفة، وهذه املنتجات هي: -األكياس الورقية املطبوعة – وعلب الوجبات الرسيعة – علب العطور والهدايا – املجالت 

والربوشورات والكتب امللونة. من خالل العمل لوردية واحدة يوميًا و 322 يوم عمل بالسنة، عىل أن يبدأ بحوايل %12 من الطاقة اإلنتاجية 

بالسنة األوىل، ويرتفع بالسنة الثانية إىل 22 % ، ليك يتمكن من التعريف باملنتجات وبناء اسم بالسوق وبالتايل تكوين نصيبه السوقي 

الخاص به. وستخضع كافة املنتجات لالختبارات املختلفة حتى يتم التأكد من جودة املنتجات وضامنها، وعىل أيدي خرباء ومختصني.

•أهداف املرشوع عوائد مالية مناسبة من الناحية االقتصادية، ألعضاء الجمعية املساهمني يف هذا املرشوع.	

• تشغيل أيدي عاملة سعودية، األمر الذي سيكون ذا جدوى اجتامعية يف املساهمة بالتخفيف من البطالة وإضافة قيمة محلية إىل 	

سوق العمل السعودي.

مساهامت األعضاء + قرض من بنك التسليف + إعانات وزارة الشؤون االجتامعية + إعانة وزارة الشؤون البلدية )استئجار األرض(.مصادر التمويل
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جمعية تعاونية للتدريب واالستشارات.اسم البرنامج 

فكرة مقرتحةالجهة املنفذة

تتمثل فكرة املرشوع يف تأسيس جمعية تعاونية؛ إلقامة مركز تدريب واستشارات يقوم بتقديمفكرة املرشوع

دورات تدريبه مختلفة يف تخصصات عدة، ضمن الدورات التطويرية والتأهيلية واالستشارات، يتميز بوجود كفاءات تدريبية متخصصة، 

إضافة إىل متيزه يف استخدام التقنيات الحديثة، واملعدات املتطورة، واألساليب التدريبية الفعالة، بحيث يكون لجميع األعامر والفئات.

•أهداف املرشوع تقديم الخدمات التدريبية، والتطويرية واالستشارية وفق محددات دقيقة، وخدمة متميزة، وبالتايل فإن املجتمع سيستفيد من 	

هذا املرشوع من ناحية تأهيل املتدربني والعاملني وتطويرهم، وإمداد املجتمع بالكفاءات العملية العالية، باإلضافة إىل تقديم 

االستشارات املناسبة يف املجاالت املختلفة.

• سيتم توظيف مجموعة من األيدي العاملة املحلية، والتي تأيت ضمن اشرتاطات وقواعد وزارة العمل، باإلضافة إىل وزارة الشؤون 	

االجتامعية، وبذلك فإن املرشوع سيسهم يف الحد من البطالة واإلضافة إىل سوق العمل املحيل، ومبا يستفيد منه بالدرجة األوىل 

املجتمع املحيل .

• سيعود املرشوع بالنفع االقتصادي عىل املساهمني فيه، إذ أن فكرته تقوم عىل مساهمة مجموعة من األعضاء يف متويله وبالتايل 	

االستفادة من أرباحه.

مساهامت األعضاء + إعانات وزارة الشؤون االجتامعية + إعانات وزارة الشؤون البلدية )األرض(مصادر التمويل
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جمعية تعاونية لرياض وحضانة األطفال.اسم البرنامج 

فكرة مقرتحة.الجهة املنفذة

تقوم الفكرة الرئيسية للمرشوع، عىل تأسيس جمعية تعاونية؛ تهدف إىل إنشاء حضانة وروضة أطفال، توفر الرعاية والرتبية والتعليم فكرة املرشوع

لألطفال يف املرحلة العمرية )شهرين - 6 سنوات(، وتقدم خدمات رعاية عىل مستوى عال منذ نشأتها، بشكل يضمن لها القدرة عىل 

اكتساب سمعة طيبة بني األهايل، متكنها بالتايل من جذب أكرب قدر ممكن من األطفال، بحيث تكون قادرة عىل امليض قدماً مبشاريع 

توسعية أفقية وعمودية عىل املدى املنظور، وبحيث يشكل هذا املرشوع حجر األساس للتوسع يف مناطق اململكة )عىل املدى البعيد(.

وليك تتمكن الجمعية من تحقيق رؤيتها فالبد لها من أن تحرص عىل توفري بيئة تربوية وصحية سليمة، مبا يتناسب واألنظمة املحلية، 

من حيث تحقيق متطلبات الرتخيص، واالعتناء بأدق التفاصيل؛ ابتداًء من توفري مبنى مالئم مع ساحات كافية لألطفال، ويقرتح أن 

تتم البداية مببنى مستأجر؛ عىل أن يتم العمل يف السنوات الالحقة عىل رشاء قطعة أرض، وإقامة بناء خاص باملرشوع.

 سد جزء من حاجة املجتمع املحيل للطلب عىل التعليم )ما قبل املدريس( األهيل.. 1أهداف املرشوع

 تشجيع وتحفيز االستثامرات الوطنية واملشاركة يف الناتج املحيل اإلجاميل.. 2

التشجيع عىل التكافل وبث روح التعاون بني أفراد املجتمع، وخلق عالقة اسرتاتيجية بينهم.. 3

 املساعدة يف التقليل من البطالة، وتشغيل األيدي العاملة.. 4

 الحد من تحكم بعض املستثمرين - يف قطاع التعليم ما قبل املدريس األهيل - باألسعار.. 5

مساهامت األعضاء + قرض من بنك التسليف + إعانات وزارة الشؤون االجتامعية + إعانة وزارة الشؤون البلدية )استئجار األرض(.مصادر التمويل
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جمعية تعاونية لتقنية المعلومات.اسم البرنامج 

فكرة مقرتحةالجهة املنفذة

تتمثل فكرة املرشوع يف تأسيس جمعية تعاونية؛ إلقامة معمل لتقنية املعلومات؛ يهدف إىل تطوير برمجية )تطبيق محوسب(؛ للمساعدة فكرة املرشوع

يف إدارة املنشآت، وإدارة عملياتها عىل نحو أفضل، وأكرث كفاءة، ويتميز املرشوع برؤيته املستقبلية؛ إذ إنه يهدف إىل تبسيط عمليات 

اإلدارة اإللكرتونية وحوكمتها، وتقييم أدائها إلكرتونيًّا، وعىل الرغم من أن منتج املرشوع مياثل )من حيث املبدأ( مجموعة كبرية من 

التطبيقات، إال إنه ميكن أن يحقق انتشاًرا واسًعا عىل املستوى املحيل، واالتجاه نحو السوق الخليجي، إذا ما تم تزويده مبزايا تقنية 

وعملية، غري متوفرة يف املنتجات، أو التطبيقات املنافسة، بحيث يكتسب التطبيق سمعة طيبة، متكنه من الحصول عىل حصة سوق 

التطبيقات يف سوق التطبيقات يف اململكة وخارجها.

 تشجيع وتحفيز االستثامرات الوطنية يف قطاع تقنية املعلومات؛ نسبة لحاجة السوق الحالية واملستقبلية لهذا القطاع الهام.. 1أهداف املرشوع

 إتاحة الفرصة لذوي الدخل املحدود، يف توفري مصادر دخل إضافية، من خالل األرباح املتوقع يحققها املرشوع.. 2

 املساعدة يف االرتقاء بتقنية املعلومات، وتقديم خدمات تقنية ملختلف القطاعات الرسمية وشبه الرسمية وغري الرسمية.. 3

مساهامت األعضاء + قرض من بنك التسليف + إعانات وزارة الشؤون االجتامعية + إعانة وزارة الشؤون البلدية )استئجار األرض(.مصادر التمويل
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جمعية تعاونية صحية.اسم البرنامج 

فكرة مقرتحة.الجهة املنفذة

تتمثل فكرة املرشوع يف تأسيس جمعية تعاونية؛ إلقامة مستوصف طبي شامل، يغطي معظم التخصصات الطبية الرئيسية يف مدينة فكرة املرشوع

الرياض، ويتميز املستوصف بوجود كفاءات طبية متخصصة، إضافة إىل كادر مترييض وفني متميز، بحيث يكون مالًذا للمرىض من ذوي 

الدخل املنخفض واملتوسط يف املنطقة، وأن يقدم املستوصف خدمات عالجية عىل مستوى عال بأسعار أقل من األسعار السائدة يف 

املستشفيات واملستوصفات األهلية.

-1 تشجيع وتحفيز االستثامرات الوطنية يف القطاع الصحي، واملساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل.أهداف املرشوع

-2 إتاحة الفرصة لذوي الدخل املحدود يف توفري مصادر دخل إضافية؛ من خالل األرباح املتوقع يحققها املرشوع.

-3 املساعدة يف التقليل من البطالة وتشغيل األيدي العاملة.

-4 تقديم الخدمات الصحية بتكاليف أقل من القطاع األهيل

مساهامت االعضاء + قرض من بنك التسليف + اعانات وزارة الشؤون االجتامعية + اعانة وزارة الشؤون البلدية )استئجار االرض(مصادر التمويل
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جمعية تعاونية استهالكية.اسم البرنامج 

فكرة مقرتحة.الجهة املنفذة

مدينة فكرة املرشوع الرئيسية يف  الطبية  التخصصات  معظم  يغطي  شامل،  إلقامة مستوصف طبي  تعاونية؛  تأسيس جمعية  املرشوع يف  فكرة  تتمثل 

الرياض، ويتميز املستوصف بوجود كفاءات طبية متخصصة، إضافة إىل كادر مترييض وفني متميز، بحيث يكون مالذاً للمرىض من ذوي 

يف  السائدة  األسعار  من  أقل  بأسعار  عال  مستوى  املستوصف خدمات عالجية، عىل  يقدم  وأن  املنطقة،  يف  واملتوسط  املنخفض  الدخل 

املستشفيات واملستوصفات األهلية.

 تشجيع وتحفيز االستثامرات الوطنية يف القطاع الصحي واملساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل. 1أهداف املرشوع

إتاحة الفرصة لذوي الدخل املحدود؛ يف توفري مصادر دخل إضافية؛ من خالل األرباح املتوقع يحققها املرشوع.. 2

املساعدة يف التقليل من البطالة، وتشغيل األيدي العاملة.. 3

 تقديم الخدمات الصحية بتكاليف أقل من القطاع األهيل.. 4

مساهامت األعضاء + قرض من بنك التسليف + إعانات وزارة الشؤون االجتامعية + إعانة وزارة الشؤون البلدية )استئجار األرض(.مصادر التمويل
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مكاتب استشارية وإرشادية للفقراء.اسم البرنامج 

مؤسسة امللك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه.الجهة املقرتحة

إرشاد الفقراء للخدمات االجتامعية، والتعليمية والصحية املتاحة يف منطقته، والتعرف عيل الفرص التدريبية، والفرص اإلقراضية ،وتشجيعهم فكرة الربنامج

عيل االلتحاق باألعامل املهنية املتاحة يف مناطقهم، واملساعدة يف إيصال مشاكلهم إىل الجهات الحكومية بعد تلقي طلبات االلتامس، ودراستها.

إحداث مكاتب يف اململكة تحت مسمى فرع الصندوق الخريي؛ للتخفيف من الفقر مثاًل، أو مكتب اإلرشاد والتوجيه االجتامعي، وميارس . 1آلية التنفيذ

نشاطه يف مراكز الخدمة االجتامعية، أو اللجان املحلية واألهلية.

تعيني اثنني من اإلخصائيني االجتامعيني، واثنني من اإلخصائيات االجتامعيات بعد تدريبهم.. 2

•الفئة املستهدفة األرس الفقرية.	
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برنامج التنمية المجتمعية والمحلية.اسم البرنامج 

ويهدف الربنامج إىل تحسني سبل الحصول عىل الخدمات االجتامعية األساسية، ويف إطار هذا الربنامج، سيواصل الصندوق تنفيذ املشاريع اهداف الربنامج

الفرعية املجتمعية يف قطاعات مختلفة، كام سيقوم يف الوقت نفسه ببناء قدرات السلطات، والهيئات املحلية، وإرشاك مديريات مختارة 

يف تنفيذ املشاريع اإلمنائية.

•آليات التنفيذ التحتية وغريها من 	 البنية  تقديم منح فرعية ليك تقوم املجتمعات والسلطات املحلية بتنفيذ مشاريع فرعية تتألف من خدمات 

الخاصة، واملياه والرصف الصحي،  التعليم، والرعاية الصحية، والفئات ذات االحتياجات  القطاعات، مبا فيها:  الخدمات يف مختلف 

والرتاث الثقايف، والزراعة، والطرق الريفية.

• السنوية للصندوق، وكذا تنمية 	 العمليات  بأنشطة لوضع خطط  السلع والتدريب والخدمات االستشارية،  القيام عن طريق توفري 

قدرات مجموعة مختارة من السلطات واملجتمعات املحلية عىل التخطيط القائم عىل املشاركة، وإدارة األنشطة اإلمنائية.

األرس الفقرية.الفئة املستهدفة
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برنامج التأهيل البدني  للمعاقيناسم البرنامج 

ويتمثل هذا الربنامج بتقديم معونة التأهيل البدين؛ وذلك برشاء األجهزة التي يحتاجها املواطن الذي يعاين من قصور يف أحد حواسه، وقدراته فكرة الربنامج

الجسمية؛ مثل تركيب أطراف صناعية، أو سامعات أذن، أو أجهزة شلل، أو أطقم أسنان، أو نظارات طبية أو أي لوازم أخرى تكون رضورية له 

تتناسب مع بيئته وبنيته؛ بهدف تحسني وتطوير قدراته ومهاراته .

 املساهمة يف تخفيف معاناة ذوي االحتياجات الخاصة من الفقراء غري القادرين عىل تأهيل أنفسهم بدنيًّا؛ لقلة حيلتهم.. 1اهداف الربنامج

التأهيل البدين لذوي االحتياجات الخاصة من الفقراء؛ ملساعدتهم عىل الدخول إىل الحياة العملية، واالعتامد عىل أنفسهم يف معيشتهم، . 2

ومامرسة حياتهم بصورة طبيعية .

برنامج رعاية اإلعاقات.اسم البرنامج 

إن تكاليف رعاية ذوي االحتياجات الخاصة تعترب مرتفعة، مقارنة برعاية األطفال األصحاء، وحيث إن األرس الفقرية يف الغالب ال تستطيع فكرة الربنامج

تحمل األعباء املالية؛ لرعاية تلك الفئة، فإن فكرة الربنامج تقوم عىل تقديم املساعدة لألرس التي لديها أبناء معاقون غري قادرين عىل خدمة 

أنفسهم؛ وذلك بتقديم معونة نقدية شهرية متكررة لهذه األرس.

مساعدة األرس الفقرية التي لديها أبناء معاقون غري قادرين عىل خدمة أنفسهم.. 1اهداف الربنامج

 املساهمة يف رعاية املعاقني، وذوي االحتياجات الخاصة داخل أرسهم؛ مام يساهم يف الحفاظ عىل خصوصيتهم، واحرتام الجوانب . 2

النفسية التي تحيط بهم

املساهمة يف تقليل تكاليف رعاية األطفال املعاقني؛ وذلك بإتاحة الفرصة لرعايتهم داخل أرسهم دون اللجوء إىل استضافتهم يف مقرات . 3

منفصلة، تكلف الكثري من الجهد واملال.
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برنامج التطريز والخياطة.اسم البرنامج 

•الجهة املنفذة الجمعيات الخريية النسوية.	

•أهداف الربنامج متكني املعوقات جسديًّا من العمل يف مجال التطريز الرتايث والخياطة، وبعض أنواع الفنون، واستخدامها يف املالبس وغريها .	

موقع مناسب + تجهيزات املوقع من ماكينات التطريز والخياطة وبعض التجهيزات األخرى + تفريغ كادر نسايئ للجوانب اإلدارية احتياجات الربنامج

واملالية والتسويقية + عقد رشاكات مع بعض منافذ التسويق.

اإلعالن عن الربنامج وأهدافه؛ الستقطاب الفئة املستهدفة.. 1آلية تنفيذ الربنامج

 وضع رشوط مناسبة للقبول يف الربنامج.. 2

 تدريب وتأهيل من لهن الرغبة. 3



280

محل خضار وفواكه.اسم البرنامج 

•الفئة املستهدفة الفقراء والعاطلني عن العمل .	

•هدف املرشوع تحسني املستوي املعييش، وتحقيق دخل للعاطلني عن العمل .	

 تأجري، وتجهيز محالت يف مواقع مناسبة يف كل حي سكني؛ لتخدم أهل الحي.آلية عمل املرشوع

- تعيني مرشفني ماليني، وإداريني عىل كل مجموعة من املحالت؛ حسب املوقع.

- وميكن تقسيمها إىل فئات أو رشائح.

- استقطاب وتدريب وتأهيل الفقراء والعاطلني عن العمل من أهل الحي للعمل يف املحالت.

- عقد رشاكات مع أصحاب املزارع؛ لضامن توريد الخضار والفاكهة لكافة املحالت بصفة مستمرة.
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النقل الخاص.اسم البرنامج 

•الفئة املستهدفة حاملو رخصة قيادة والطالب، والعاطلني عن العمل.	

•هدف املرشوع تحسني املستوى املعييش، وتحقيق دخل للعاطلني عن العمل. 	

نقل الطالب والطالبات املعلامت، واملوظفات، وتقديم خدمات اإلرشاد السياحي.السوق املتوقعة

حافالت صغرية وكبرية + ورشة الصيانة الدورية + مكتب اإلرشاف املايل واإلداري + الكوادر اإلدارية والفنية )مرشف عىل املرشوع + احتياجات املرشوع

محاسب + فنيني للورشة + عاملة أخرى(.

التعامل مع عائدت 

املرشوع

يتم دفع الرواتب للسائقني والعاملني وتوفري قطع الغيار للسيارات من عوائد املرشوع، ويف حالة وجود فائض يتم توزيع نسبة منه 

للسائقني والعاملني؛ كحوافز لتشجيعهم عىل العمل واالستمرار يف املرشوع.
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خدمات السيارات.اسم البرنامج 

•هدف املرشوع تحقيق دخل لألرس وتحسني املعيشة لذوي الدخل املنخفض، وتحقيق دخل لألرس، وتحسني املعيشة لذوي الدخل املنخفض.	

•الفئة املستهدفة األفراد الذين لهم خربة يف مثل هذه النوعية من املشاريع؛ سواء من خريجي املعاهد املهنية، أو غريهم؛ سواء بصورة فردية، أو 	

توظيف عدد من العامل، أو اشرتاك عدد من األفراد يف املرشوع.

يف حدود 100000 ريال.التكاليف املتوقعة

استئجار مواقع لخدمات السيارات وتجهيزها باملعدات الالزمة، واستقطاب األفراد املستهدفني وتدريبهم للعمل يف هذه املواقع، ويتم آلية العمل

اإلرشاف عليهم من النواحي املالية اإلدارية من قبل الجهات املنفذة للمرشوع.
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خدمات صيانة المحالت التجارية. اسم البرنامج 

•هدف املرشوع تحقيق دخل لألرس ،وتحسني املعيشة لذوي الدخل املنخفض.	

•الفئة املستهدفة األفراد الذين لهم خربة يف مثل هذه النوعية من املشاريع؛ سواء من خريجي املعاهد املهنية، أو غريهم؛ سواء بصورة فردية، أو 	

توظيف عدد من العامل، أو اشرتاك عدد من األفراد يف املرشوع.

يف حدود 300000 ريال.التكاليف املتوقعة

استئجار مواقع وتجهيزها باملعدات الالزمة، باإلضافة إىل مدير املوقع املدرب عىل التواصل مع العمالء، واستقطاب العاملة وتدريبها، كلٌّ آلية العمل

حسب تخصصه، ثم يتم التسويق لهذه الخدمات من خالل وضع قوائم باألعامل املمكن إنجازها؛ لصيانة املحالت واملكاتب التجارية، 

وتكلفة تلك األعامل، وليس بالرضورة تواجد العامل يف املوقع املخصص، حيث يتم االتصال بهم فور وجود عميل يحتاج للصيانة.
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فنادق في المواقع  التاريخيةاسم البرنامج 

•هدف املرشوع خلق فرص عمل جديدة.	

• عائد اقتصادي واجتامعي.	

• تشجيع السياحة، والحفاظ عيل األماكن األثرية .	

•الفئة املستهدفة أبناء األرس الفقرية يف املناطق التي تقام فيه الفنادق	

 إنشاء فنادق باألماكن األثرية والتاريخية يف اململكة.. 1آلية عمل املرشوع

 تعيني الكوادر العاملة يف تلك الفنادق من الفئة املستهدفة.. 2

 تدريب الكوادر العاملة؛ كلٌّ حسب تخصصه.. 3

 اإلرشاف املايل، واإلداري من قبل الجهات املمولة للمرشوع.. 4

تستثمر عائدات املرشوع يف مشاريع أخرى مامثلة .. 5
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بيوت ونزل سياحية بالمناطق السياحية والتاريخية .اسم البرنامج 

•هدف املرشوع  خلق فرص عمل جديدة.	

•  عائد اقتصادي واجتامعي.	

•  تشجيع السياحة، والحفاظ عىل األماكن األثرية.	

صناعات حرفية، وتراثية بالمناطق السياحية.اسم البرنامج 

•هدف املرشوع خلق فرص عمل لألرس الصغرية واملرأة .	

• عائد اقتصادي واجتامعي.	

• تشجيع السياحة الداخلية والخارجية.	

•الفئة املستهدفة أبناء األرس الفقرية يف املناطق السياحية.	

تحديد مواقع؛ لتصبح كورش للصناعات الحرفية، والرتاثية باملناطق السياحية.. 1آلية العمل

تدريب من لهم الرغبة يف العمل.. 2

تعيني كوادر فنية، وإدارية؛ لإلرشاف الفني، واملايل واإلداري عىل املرشوع.. 3

عقد رشاكات مع الجهات ذات العالقة؛ لتسهيل عملية التسويق.. 4



286

منافذ؛ لبيع التحف باالحياء القديمة بالمدن.اسم البرنامج 

توليد فرص عمل جديدة.. 1أهداف املرشوع

الحفاظ عيل املدن القدمية، وتطويرها، وإبقاء سكانها.. 2

عائد اقتصادي.. 3

الحفاظ عيل صناعات تراثية وتنميتها.. 4

اليستوجب رأس مال كبري.تكلفة املرشوع

أبناء األرس الفقرية يف األحياء القدمية .الفئة املستهدفة

 تحديد املواقع املناسبة؛ لتصبح منافذ لبيع التحف باألحياء القدمية .. 1آلية العمل

 تجهيز منافذ البيع وتهيئتها .. 2

 تدريب من لهم الرغبة يف العمل.. 3

املساهمة يف الدعاية، واإلعالن عن تلك املحالت.. 4
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مطاعم أكالت شعبية في المناطق السياحية.اسم البرنامج 

1- توليد فرص عمل جديدة.أهداف املرشوع

2- الحفاظ عىل املدن القدمية، وتطويرها وإبقاء سكانها.

3- عائد اقتصادي.

4- الحفاظ عىل موقع ترايث وتنميته.

اليستوجب رأس مال كبري.تكلفة املرشوع

أبناء األرس الفقرية يف املناطق السياحية.الفئة املستهدفة

1- اختيار املواقع املناسبة؛ لتصبح مطاعم شعبية.آلية العمل

2- تدريب من لهم الرغبة يف العمل، كلٌّ حسب تخصصه.

3- تهيئة وتجهيز املطاعم باملعدات، والتجهيزات الالزمة.

4- العمل عىل املساعدة يف الدعاية، واإلعالن عن تلك املطاعم.
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التدريب والتأهيل المهاري لسوق العمل.اسم البرنامج 

نرش املهارات املهنية وتشجيع احرتافها.رؤية الربنامج

توفري بيئة تدريب مهني تقوم عيل مبدأ املامرسة والتطبيق.رسالة الربنامج

الوصول مبعدل البطالة إىل الحد األدىن املقبول عامليًّا .الهدف العام

القضاء عيل البطالة.األهداف الفرعية

تخفيف الطلب عيل الوظائف يف القطاعني الحكومي والخاص .

املساهمة يف جهود توطني املهن .

املشاركة مع برامج التدريب القامئة، وما يتوفر لديها من إمكانيات؛ لتغطية احتياجات التدريب العميل والنظري للربنامج.

مرحلة التوجيه واإلرشاد.مراحل الربنامج  -1

مرحلة التدريب النظري.  -2

مرحلة املامرسة والتطبيق  -3

تكوين فريق عمل للمتابعة، وتوفري االحتياجات.آلية التنفيذ  -1

حرص الجهود القامئة التي لها ارتباط باختصاص الربنامج، وتصنيفها بحسب طبيعة النشاط.  -2

تقييم النتائج، واقرتاح التحويرات الالزمة، وإجراء االتصاالت والتنسيق مع الجهات الداعمة والحكومية.  -3

الجمعية الخريية للخدمات االجتامعية باملدينة املنورة.الجهة املنفذة 
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تأهيل أبناء األسر الفقيرة.اسم البرنامج 

الصندوق الخريي؛ ملعالجة الفقر.الجهة املنفذة

دعوة املتربعني من أهل الخري؛ للتربع مبقاعد دراسية ألبناء الفقراء.فكرة املرشوع  1-

حجز نسبة من املقاعد الدراسية يف الكليات التقنية، واملعاهد الفنية الحكومية؛ لصالح أبناء الفقراء.  2-

القضاء عيل البطالة.    -2 رفع مستوى الدخل.    الهدف من املرشوع  1-

-3 تنويع مصادر الدخل، وزيادة نسبة مساهمة العاملة السعودية يف الناتج القومي. 
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التدريب على الخدمات اإلدارية المساندة.اسم البرنامج 

الصندوق الخريي؛ ملعالجة الفقرالجهة املنفذة

التدريب عيل الخدمات اإلدارية املساندة املتمثلة يف: الطباعة، والتصوير، والتجليد، والتغليف، وإدخال البيانات .فكرة املرشوع

تخصيص مساحة للتدريب.. 1آلية التنفيذ

توفري األدوات واألجهزة املطلوبة.. 2

يقوم الصندوق بدفع املصاريف التأسيسية والتشغيلية.. 3

إتاحة الفرصة للمتدربني بالعمل بشكل مستقل خالل منشأة صغرية، ميلكها بعد اكتساب الخربة الكافية.. 4

أبناء األرس الفقرية.الفئة املستهدفة
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التدريب على التطريز والخياطة.اسم البرنامج 

الصندوق الخريي؛ ملعالجة الفقر.الجهة املنفذة

توفري مجاالت منتجة مناسبة لطبيعة املرأة، مع الرتكيز عيل مهنتي الخياطة والتطريز.فكرة املرشوع

خطوات إنجاز 

املرشوع

إنشاء مجمع مقسم إىل وحدات توضع فيها املواد الخام، واملاكينات.. 1

جلب متخصصات من دول آسيوية وعربية؛ لتدريب نساء األرس الفقرية عيل الخياطة والتطريز.. 2

يتاح للمتدربات العمل مقابل أجور وإقامة أسواق؛ لعرض املنتجات.. 3

يقوم الصندوق بدفع املصاريف التأسيسية، والتشغيلية.. 4

النساء من األرس الفقرية.الفئة املستهدفة
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مشروع تحسين سبل معيشة صغار المنتجين والمزارعين .اسم البرنامج 

يهدف املرشوع بشكل رئييس إىل دعم الربامج القطرية؛ لإلقالل من حدة الفقريف الريف ، وتحسني مستويات دخول صغار أهداف الربنامج

املزارعني، الذين ميثلون الرشائح األقل نصيباً يف الحصول عىل الخدمات االجتامعية، والصحية، هذا باإلضافة إىل رفع قدرات الكوادر 

الفنية يف مجال جمع وتحليل البيانات الخاصة بالفئات.

صغار املنتجني واملزارعني.الفئة املستهدفة

تشتمل مكونات املرشوع عىل تقديم مواد عينية لصغار املزارعني األكرث فقرًا من املواد واملستلزمات اإلنتاجية؛ التي تساعد عىل مكونات املرشوع

تحسني مستوى معيشتهم، حيث يتم تقديم املساعدات املادية، والفنية للمستفيدين من الربنامج.
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مشروع مساعدة صغار المزارعين؛ لزراعة منتجات ذات قيمة تصديرية عالية.اسم البرنامج 

تحسني إنتاج وتصنيع وتسويق الغذاء واستهدف املرشوع التعرف عىل النظم املزرعية لصغار املزارعني، والتعريف باملشاكل أهداف الربنامج

اإلنتاجية والتصنيعية، والتسويقية التي تواجه صغار املنتجني، إضافة إىل املساهمة يف تطويراألنظمة التصنيعية والتسويقية 

ملنتجات صغار املزارعني .

مرشوعات صغار املزارعني يف السعودية.الفئة املستهدفة

خطوات إنجاز 

املرشوع

إجراء الدراسات االستقصائية؛ لتوصيف النظم املزرعية لصغار املزارعني يف السعودية، فيام يتصل بالرتاكيب املحصولية، مدخالت 

التسويق،منتجات صغار  نظم  املساندة،  الخدمات  املتبعة،  التقنية  والحزم  الحديثة،  التقنيات  مصادرالتمويل،  ومصادرها،  اإلنتاج 

املزارعني التي  يتم تصديرها، املحاصيل ذات القيمة التصديرية العالية الواعدة، املرشوعات واملزارع الرائدة القامئة؛ إلنتاج املحاصيل 

من   عدداً  أيًضا  وتقدم  تذليلها،  ومقرتحات  املزارعني  لصغار  والتسويقية  اإلنتاجية،  واملشاكل  العالية،  التصديرية   القيمة  ذات 

املرشوعات امليدانية الرائدة املقرتحة؛ إلدخال املنتجات ذات القيمة التصديرية العالية يف تلك الدول، كام يجب أن تشتمل عىل 

العديد من املرشوعات منها: إنتاج وتصدير األعشاب الطبية والعطرية، زهور القطف، وبعض أنواع الخرض والفاكهة.

النساء من األرس الفقرية.الفئة املستهدفة
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مشروع تطوير خدمات ما بعد الحصاد للمنتجات الزراعية لدى صغارالمنتجين.اسم البرنامج 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية.الجهة املنفذة

يهدف املرشوع إىل نرش استخدام تطبيقات ما بعد الحصاد املالمئة عىل منتجات صغاراملزارعني وتقليل الفاقد منها، حرص التجارب أهداف الربنامج

والنامذج الناجحة يف مجال تطبيقات مابعد الحصاد يف الدول العربية و تحسني دخول صغار املنتجني وتحسني نوعية منتجاتهم، 

ورفع تنافسيتها عربيًّا وعامليًّا.

صغار املزارعني يف مناطق اململكة املختلفة.الفئة املستهدفة

إجراء مسوحات للمشاريع الزراعية القامئة يف السعودية يف هذا املجال الختيار النامذج، والتجارب الناجحة التي ميكن االهتداء خطوات إنجاز املرشوع

بها يف تنفيذ املرشوع من جهة،وحرص املشاريع التي سيتم تنفيذ املرشوعات بها من جهة أخرى؛  كام وقد تم اختيار وتنفيذ 

مرشوعات تنفيذية رائدة يف مجال تطبيقات  تقنيات ما بعد الحصاد. 

ويتوقع أن تساهم املرشوعات؛ الجاري العمل عىل تنفيذها يف زيادة وعي ومعرفة املزارعني بأهمية خدمات ما بعد الحصاد منجزات املرشوع

للمنتجات الزراعية، تقليل فاقد ما بعد الحصاد، وبالتايل زيادة دخول صغار املزارعني، وتحسني تنافسية منتجات صغار املنتجني.
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هيئة القروض الحسنةاسم البرنامج 

تقوم الفكرة عىل إنشاء هيئة مختصة بالقروض الحسنة ولها فروع ىف كل مناطق اململكة؛ تكون مهمتها إقراض األفراد من سن 18 فكرة املرشوع 

: 50 سنة، واألولوية يف اإلقراض ملن أنهى دراسته، ومل يحصل عىل عمل بعد؛ رشيطة أن تكون القروض قروًضا حسنة بدون فوائد؛ 

للمشاركة يف مرشوعات قامئة، أو مرشوعات جاهزة ذات عائد مادي مناسب، ومجرى عليها دراسات جدوى مسبقة، ويكون هناك 

متابعة مستمرة للمقرتض، ويبدأ السداد بعد عام من تاريخ اإلقراض.

رفع مستوى دخل الفقراء.أهداف املرشوع

تكليف مكتب اقتصادي؛ لتحديد الفرص االستثامرية ومتوسط التمويل.. 1آلية التنفيذ

 تكوين 13 فرًعا يف مدن اململكة .. 2

تحديد فئة الفقراء القادرين عىل العمل؛ لتكون الفئة املستهدفة .. 3
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مشروع تمويل الطالباسم البرنامج 

تنترش البطالة يف اململكة العربية السعودية مبعدالت عالية، ولعلها تظهر بصورة جلية بني الخريجني الجدد؛ حيث متنعهم قلة خرباتهم فكرة املرشوع

العملية من إيجاد وظائف تناسب قدراتهم؛ لذا فإن الفكرة تتمثل يف إنشاء هيئة خريية؛ لتمويل مشاريع الطالب املتخرجني؛ ملساعدتهم 

عىل االعتامد عىل أنفسهم، ومساعدة أرسهم.

هناك عدة خيارات؛ لتنفيذ املرشوع:آلية العمل

الخيار األول: تنشأ هيئة التمويل الطاليب الخريي؛ ملساعدة الطلبة املتخرجني عىل إنشاء مؤسسات صغرية ومصغرة، تكون مصادر التمويل 

فيها تتشكل من:

• مساهمة الطلبة )السهم الخريي، أو السند الخريي(.	

• وقفيات املحسنني عىل الطالب )تسخر للقرض الحسن(.	

• املساعدات من املؤسسات االقتصادية.	

• املساعدات من الدولة.	

الخيار الثاين: تنشأ مؤسسة القرض الطاليب:

تعتمد صيغ التمويل اإلسالمي عىل أساس أن تكون رشكة بني الطالب وأساتذة الجامعة وفق ما ييل:

تصدر صكوكًا إسالميىًّة بهامش ربح.

يكتتب فيها الطالب واألساتذة.

ترشف مؤسسة القرض الطاليب عىل تقديم القروض؛ بناء عىل صيغ املشاركة،

• يقتسم الربح بني املؤسسة، وحملة الصكوك اإلسالمية.	

• يخصص جزء من األرباح لزيادة رأسامل املؤسسة.	

• ال متول املؤسسة إال لطالب املتخرجون أصحاب املشاريع ذات الجدوى العالية،	

• ترافق املؤسسة الطالب، تراقب مشاريعهم، وتسهر عىل اسرتجاع التمويالت وضامن نجاحها.	

• تنشأ مؤسسة ضامن املشاريع الطالبية يساهم فيها املقرتضون بنسبة 1% من قروضهم.	

• يدفع كل مقرتض نسبة 10% مرة واحدة؛ لعقد اتفاقية املرافقة.	

الخيار الثالث: التعاونيات التمويلية الطالبية

• هي مؤسسات متويلية طالبية تعمل عىل مبدأ املداولة يف االستفادة املالية.	

• يجمع رأسامل يتربع به الطلبة.	

• يسجل املتربعون برأس املال.	
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مشروع تمويل الطالباسم البرنامج 

متطلبات نجاح 

املرشوع

• طلبة يؤمنون بالفكرة ويدعمونها.	

• أساتذة يدعمون جهود الخري الهادفة.	

• تسهيالت إدارية من الجامعة والوالية.	

• طاقم متخصص يف إدارة األموال الخريية.	

• منح األولوية للهيئة التمويلية يف إقامة مشاريع خريية استثامرية داخل الحرم الجامعي.	

• رقابة طالبية، إدارية،....إلخ .	

• شفافية كبرية يف إدارة األموال.	

• اكتساب خربة املرافقة.	

• التكوين قبل منح التمويل.	

• هيئة تضمن التمويالت املمنوحة.	

• التزام املستفيد باملشاركة يف تعظيم رأس املال كمنحة منه.	

• جهود إشهارية، وإعالمية؛ لجمع التربعات.	



298

القروض الحسنة للمشاريع الصغيرةاسم البرنامج 

تقديم القروض الحسنة ألصحاب املشاريع الصغرية يف القرى األكرث فقرًا يف اململكة، والتي يتم تحديدها؛ وفقاً ملعايري تحددها الجهة فكرة املرشوع 

املنفذة للمرشوع؛ بحيث يتم االستفادة مام يتوفر يف القرية من موارد؛ الستثامرها.

املساهمة يف القضاء عىل البطالة والفقر.أهداف املرشوع

تحفيز الشباب الطموح ومساعدته؛ إلقامة املرشوع الذي يحلم به.

املساهمة يف تنمية املجتمعات املحلية.

تحديد القرى األكرث فقرًا، واستهداف رشيحة الشباب فيها.. 1آلية التنفيذ

دراسة موارد القرية التي يتم اختيارها، وتحديد نوعية املشاريع التي يتم إقراضها. 2

دراسة جدوى املرشوع الذي يتقدم صاحبه بطلب القرض.. 3

تقدير قيمة القرض وفرتة وطريقة السداد مع التأكيد عىل منح مهلة كافية لبداية املرشوع.. 4

تقديم الدعم الفني واإلداري لصاحب املرشوع يف بداياته.. 5

تدريب وتأهيل صاحب املرشوع يف مجال عمل املرشوع.. 6

تكوين فريق فني ملتابعة سري املرشوع .. 7

تكليف صاحب املرشوع برفع تقارير دورية عن سري املرشوع.. 8

متابعة السداد الدوري، وتقديم املساعدة يف حالة تعرث املرشوع.. 9
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صندوق القرض الحسن من أجل الزواجاسم البرنامج 

تعد مشكلة عدم القدرة عىل الزواج من املشاكل الكبرية، التي تواجه الشاب الفقري نسبة الرتفاع املهور، وعدم القدرة عىل تجهيز فكرة املرشوع 

بيت الزوجية، وغريها من العقبات االقتصادية التي تحول دون الزواج.

وتقوم الفكرة عىل أن يتم إنشاء صندوق خريي مختص بتقديم القروض الحسنة من أجل مساعدة الفقراء عىل الزواج.

•أهداف املرشوع املساهمة يف إعفاف الشاب الفقري، ومتكينه من الزواج.	

• املساهمة يف القضاء عىل مشاكل العنوسة التأخر يف الزواج.	

• املساهمة يف القضاء عىل الجرمية والرزيلة يف املجتمع.	

إنشاء صندوق خريي لإلقراض من أجل الزواج.. 1آلية التنفيذ

تحديد مصادر متويل الصندوق.. 2

تحديد الفئة املستهدفة؛ وفقاً لرشوط ومعايري موضوعية.. 3

تحديد آليات متابعة سداد القروض. 4
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بطائق الدواء الذكية.اسم البرنامج 

يف فكرة املرشوع الستخدامها  وذلك  طويلة؛  ملدة  الدواء  أو  املزمن،  املرض  صاحب  للمريض  تعطى  الدفع،  مسبوقة  ذكية  بطائق  عن  عبارة  وهي 

مصاريف الكشف، والدواء لدى أي مستشفى، وصيدلية تتعامل مع جهة مصدر البطاقة، وهي الجمعيات الخريية التي ترصف هذه 

البطائق الدوائية ، مبعنى أن تقوم إحدى الجمعيات الخريية بتبني هذه الفكرة، وجعلها من ضمن األنشطة املختلفة لديها مثل: كفالة 

األيتام، أو بناء املساجد وغريه من نشاطات الجمعية، وتكون بأسعار مختلفة تبدأ من 500 ريال، وما فوق حسب حالة املريض، وأيضاً 

تستقبل الجمعية لو جزء من قيمة البطاقة من أي متربع مثل استقبالها ألي صدقة تدفع كتربع يف بناء مسجد وغريه ، ثم تقوم الجمعية 

ببيعها عىل شكل بطاقات ألي متربع يرغب يف رشاء هذه البطاقة، وذلك عرب معارضهم، ومراكزهم املختلفة؛ الستقبال التربعات ، ويحق 

للجمعية أن تتوىل رصفها بالنيابة عن املتربع ملستحقيها من املرىض، وكام يحق أيضاً للمتربع استالم بطاقة الدواء الذكية، وتسليمها من 

يشاء من املرىض.

تكون هذه البطاقة مشحونة مببلغ معني عن طريق الجمعية؛ حيث إن املريض عندما يقوم باستخدامها لحساب كشف املستشفى، . 1آلية العمل

أو قيمة الدواء من الصيدلية يتم خصم التكاليف العالجية من حساب خاص للجمعية يف البنك عن طريق البطاقة الذكية آليًّا.

 تقوم الجمعية بالتعامل مع مستشفيات وصيدليات معينة تم االتفاق معها؛ الستقبال هذا النوع من البطائق، مع مراعاة أخذ . 2

خصومات مادية لصالح املرىض والجمعية.

يتم استخدام البطاقة؛ حتى تنتهي قيمتها الفعلية، وحني يبقى أي مبلغ صغري يف البطاقة ال يكفي للكشف، أو الدواء يتم إضافته . 3

عىل حساب بطاقة أخرى جديدة، وسحب البطاقة القدمية املنتهية من الرصيد، أو يكون هناك طريقة آليَّة؛ لشحن رصيد البطاقة 

من جديد، وإضافة رصيد مكمل لقيمة البطاقة.

ميكن للمريض ترجيع املبلغ املتبقي يف البطاقة، حني االنتهاء من فرتة العالج .. 4

يكون هناك عمر افرتايض تنتهي فيه هذه البطاقة يف حالة عدم االستخدام، ويعود املبلغ املتبقي فيها آليًّا لصالح الجمعية، ويف . 5

حالة عودة املريض، واستخدامه بطاقة جديدة، يضاف الرصيد املسرتجع إىل رصيد البطاقة الجديدة .
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عيادة الفقراء.اسم البرنامج 

تقديم خدمات تشخيصية ووقائية وعالجية مجانية ملرىض القلب .فكرة الربنامج

الفئات املعوزة واملتعففة غري القادرة عىل تحمل تكاليف االستشارة العالية الثمن .الفئات املستهدفة

متويل ذايت من مردود عالج األغنياء من مرىض القلب، واملرىض املؤمنني من رشكات التأمني من املراجعني ؛ حيث يقوم مجموعة من األطباء بإجراء مصادر التمويل

الفحوصات، واالستشارات للعمليات الجراحية ملرىض القلب من األغنياء، ويتم تسخري أجورهم؛ لصالح عالج مرىض القلب الفقراء.

يتم دعوة كبار االطباء املرخص لهم من قبل الهيئات، ويتم تشغيل عيادة الفقراء يومني يف األسبوع يف مرحلته األوىل؛ عىل أن يتم زيادة عدد األيام آلية العمل

التشغيلية يف املرحلة املستقبلية، ويتم التواصل مع الفقراء يف املناطق املختلفة من خالل جمعيات الرب الخريية .
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حملة »إبصار« الخيرية لمكافحة العمىاسم البرنامج 

هي حملة طبية خريية إنسانية؛ تهدف إلنقاذ املرىض الفقراء املصابني باملياه البيضاء يف املناطق النائية الصحراوية، والجبلية والريفية التي فكرة الربنامج

ال توجد فيها خدمات طبية أساسية، أو أولية يف طب العيون؛ من أجل املساهمة يف تحسني حياتهم، والحفاظ عىل عيونهم من العمى، 

واألمراض املؤدية لإلعاقة البرصية عرب التدخالت الطبية، والجراحية مجانًا.

 للعمى وعالجها.أهداف الربنامج

الوصول اىل املناطق الفقرية واملحتاجة لخدمات طبية للعيون.

مساعدة الفقراء عىل املحافظة عىل عيونهم.

التقليل من املصابني من العمى جراء املياه البيضاء.

تنفيذ دورات  تدريبية لألطباء املتطوعني يف مجال طب العيون.

عقد ورشات عمل وتدريب، للعاملني بالرعاية الصحية األولية.

توسيع دائرة املشاركة املجتمعية يف الحد من العمى.

إيجاد قنوات تواصل بني املؤسسة الخريية، واإلنسانية املحلية، والعاملية؛ للحد من العمى يف اليمن.

إجراء دراسات علمية ميدانية من خالل حملة »إبصار« الخريية تساهم يف التخطيط املستقبيل؛ للحد من العمى واألمراض املؤدية له.

- الفحوصات الطبية) معاينة - استشارات طبية - فحوصات شاملة للعني - تقييم متطلبات الرؤية العالجات(.. 1خدمات الربنامج

- التدخل الجراحي)عمليات املياه البيضاء - القناة الدمعية- املياه الزرقاء(.. 2

التطوع + التربعات النقدية والعينية.مصادر التمويل
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برنامج التأهيل الجسماني للمعاقين.اسم البرنامج 

ويتمثل هذا الربنامج بتقديم معونة التأهيل الجسامين ، وملرة واحدة يف العام؛ وذلك لرشاء األجهزة التي يحتاجها املواطن الذي فكرة الربنامج

يعاين من قصور يف أحد حواسه وقدراته الجسمية مثل: تركيب أطراف صناعية، أو سامعات أذن، أو أجهزة شلل، أو أطقم أسنان، أو 

نظارات طبية، أو أي لوازم أخرى تكون رضورية له تتناسب مع بيئته وبنيته؛ بهدف تحسني وتطوير قدراته ومهاراته.
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 برنامج العالج الخيرياسم البرنامج 

تلبية الطلبات املتزايدة من املرىض الذين ال يستطيعون دفع تكاليف العالج، أو إجراء العمليات الجراحية الرضورية.فكرة الربنامج

جمعية الرب الخريية بالرياض.لجهة املقرتحة

تأمني الرعاية الصحية ألصحاب الحاجات من الفقراء واملساكني عىل مستوى مدينة الرياض. . 1أهداف الربنامج

مكافحة الفقر بتحسني املستوى الصحي لألرس الفقرية؛ حتى تكون قادرة عىل العمل والكسب. . 2

 التنسيق بني املستشفيات واملحسنني من رجال األعامل والرشكات؛ لتقديم العالج، أو إجراء العمليات املطلوبة للفقراء الذين . 3

ال يستطيعون دفع التكاليف . 

دفع تكاليف العمليات، وعالج املرىض املحتاجني من املحسنني إىل جهة العالج مبارشة.. 4

التربعات املبارشة للربنامج التي يتم إيداعها يف الحسابات البنكية الخاصة.مصادر التمويل

2- عن طريق تبني املحسنني من رجال األعامل، والرشكات واملؤسسات املختلفة دفع تكاليف عالج الحاالت التي تعرض عليهم 

مبارشة؛ عن طريق شيكات تدفع من املحسن مبارشة للمستشفى لصالح املريض، أو املرىض الذين يرغب املحسن يف دفع تكاليف 

العالج لهم ، ويقوم املكتب بعرض قوائم املرىض الذين يحتاجون للعالج؛ متضمنة اسم املريض، وعمره وجنسيته واملستشفى الذي 

يجري العملية، ونوع العملية، وقيمتها قبل وبعد الخصم، واملبلغ املتوفر للعملية لدى املكتب، واملبلغ املتبقي، وتاريخ اإلجراء، 

والتقرير الطبي عاجل، أو عادي ... إلخ

3- كام ويستقبل الربنامج جميع اإلعانات العينية من أجهزة، وأدوات طبية، واألدوية املختلفة.
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برنامج العالج الخيرياسم البرنامج 

الحالة األوىل : ] املرىض الذين تم تقديم العالج الطبي لهم [ : آليات الربنامج

يستقبل املكتب طلبات املرىض الذين تم إجراء العمليات لهم، أو العالج الخاص بهم يف إحدى املستشفيات؛ إما عن طريق 

الشخص حضوريًّا، أو عن طريق املستشفى املعني بذلك؛ بإرسال قوائم للمرىض لديه الذين مل يستطيعوا سداد تكاليف العالج، 

ويقوم املكتب بالتأكد من صحة كافة األوراق، واملستندات املطلوبة بالتنسيق مع الجهة التي قدمت العالج للمريض، ثم تسجيل 

الطلبات يف قامئة العالج الخريي حسب األولوية والحاجة . 

-2 الحالة الثانية : ] املرىض املحولون من قبل فروع الجمعية، أو الجهات الخريية، أو املحسنني بطلب تقديم العالج املناسب 

للحالة [ :

أ يف حالة عدم وجود تقارير طبية، وفحوصات سابقة يتم تحويلهم مبارشة إىل أحد املستشفيات املعتمدة لدى املكتب، إلجراء 

الفحوصات، والكشف الطبي، وتحديد نوع العالج، أو العملية الجراحية املطلوبة، ثم يتم إدراجهم ضمن الحاالت التي يدعمها 

املكتب بحسب التقارير الطبية املعتمدة .

ب يف حالة وجود تقارير طبية معتمدة يتم إدراجهم مبارشة يف قامئة برنامج الدعم . 

ج- يتم عرض قامئة بحاالت املرىض الذين يتطلب عالجهم عمليات جراحية عىل املحسنني؛ بغرض أن يتكفل املحسن بدفع تكاليف 

إجراء العملية للمريض، أو ملجموعة املرىض، ثم ييل ذلك االتفاق مع املستشفى؛ إلجراء العملية، ومتابعة ذلك لحني خروج 

املريض من املستشفى . 

-3 يحتفظ املكتب بجميع البيانات، واملعلومات الخاصة باملريض يف قاعدة بيانات محكمة؛ السرتجاعها حني الطلب . 

-4 يقوم املكتب باالتصال باملستشفيات، وجهات العالج املختلفة؛ لتخفيض كلفة العالج، أو العملية الجراحية للحاالت التي 

يدعمها املكتب، ثم التنسيق مع الجهات الخريية واملحسنني؛ لدفع التكاليف املخفضة . 

-5 يقوم املكتب بتعميد املستشفى؛ إلجراء العملية بناًء عىل موافقة خطيَّة من قبل املحسن مرفقة مع التعميد . 

-6 يتابع املكتب املريض لحني إجراء العملية له، وخروجه من املستشفى، وسداد املستحقات عليه.

-7 يستقبل املكتب جميع طلبات أصحاب الحاجة من السعوديني وغريهم.
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صندوق دعم المريض الفقير.اسم البرنامج 

يساعد الصندوق املريض الفقري عىل الوفاء بالتزاماته تجاه املراكز الصحية، واملستشفيات؛ بسبب الوضع االقتصادي الصعب، وتزايد فكرة املرشوع

حاالت الفقر بني املجتمع، ويف ظل معاناة مؤسسات القطاع الخريي من قلة إمكاناته، وضعف دخله من التربعات؛ لذا كان التفكري 

اإلنسانية،  الحاالت  الصندوق  سيغطي  حيث  اإلنسانية،  الحاالت  هذه  عن  للتخفيف  كخطوة؛  الفقري(،  املريض  )صندوق  بإنشاء 

واالجتامعية الصعبة، وكذلك الحاالت الطارئة من املصابني والجرحى.

تخفيف العبء املايل عن املرىض، واملعاقني الفقراء واملحتاجني.. 1أهداف املرشوع

التخفيف عن املؤسسات العاملة، ومساعدتها يف استمرار أداء رسالتها اإلنسانية.. 2

تقديم الدعم لألرسة الفلسطينية يف ظل الحصار املفروض، والظروف الصعبة التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني.. 3

مساعدة املرىض الفقراء، واملحتاجني للخدمات الصحية )املساهمة يف العمليات الجراحية، والتربع باألدوية للمرىض الفقراء . 4

مبارشة، أو عن طريق األيام الطبية املجانية(.

تخفيف املعاناة عن أبناء محافظة »خان يونس«؛ حيث يعانون من تدين املستوى الصحي.. 5

املشاركة يف األيام الطبية املجانية التي تقام يف املناطق الفقرية أو املترضرة.. 6

النهوض بالواقع الصحي خاصة يف منطقة »خان يونس«؛ حيث تزداد نسبة الفقر والبطالة.. 7

يقوم املريض بتقديم طلب مساعدة للصندوق بعد أن يعطى تقرير أويل من الطبيب بحاجته للعملية، ومن خالل هذا التقرير . 1آلية العمل

يلتزم الطبيب باملساهمة بجزء من أجرته يف العملية، تتم بعد ذلك عملية بحث اجتامعي عليها؛ ومن ثم تتقرر نسبة مساهمة 

الصندوق يف تكلفة العملية؛ حسب دراسة الحالة بنسب متفاوتة، وحسب إمكانية الصندوق املالية.

أما بخصوص مساعدات األدوية يتم الرصف؛ إما عن طريق الصندوق، حسب حالة املريض، أو بتوصية من املؤسسات الخريية . 2

العاملة يف املنطقة، والتي تكون عىل علم بحاالت األرس االجتامعية.

عمل الصندوق خالل الشهر يتم عن طريق املساهمة يف العمليات للمرىض املعوزين بنسب قد تصل إىل 70% ؛ وذلك حسب . 3

اآللية السابقة، كذلك يتم األمر يف حالة رصف األدوية.

املايل . 4 والوضع  الحاالت،  حسب  آلخر  شهر  من  واألدوية  العمليات،  جانب  يف  الشهرية  الصندوق  مساهمة  نسبة  تتفاوت 

للصندوق كام تبلغ متوسط مساهمة الصندوق شهريًّا يف العمليات الجراحية واألدوية مبلغ 500دوالر.
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مشروع الغارمين.اسم البرنامج 

قضاء الديون عن املسجونني يف قضايا األموال يف سجون اململكة املختلفة، وإطالق رساحهم.فكرة املرشوع

- التنسيق مع إدارة السجون، واإلصالحيات وطرح الفكرة عليهم، وعمل إحصاء للغارمني وتحديد مبلغ معني؛ مثاًل من 2000 إىل آلية العمل

100,000 ريال يكون املبلغ املسموح به يف مرشوع الغارمني؛ لتسديده عن طريق املتربعني, وذلك حسب دراسة املؤسسة لحالة 

الغرم وهو قابل للزيادة والنقصان.

- طريقة استقبال التربعات للغارمني، وهي أساس الفكرة وتكون كالتايل : 

أوالً : التنسيق مع قنوات فضائية متعاونة؛ بوضع رشيط رسائل نصية أسفل الشاشة خاص بالغارمني توضح فيه الفكرة، واملؤسسة 

الخريية التي تبنت الفكرة، وطريقة استقبال التربع ويكون هذا الرشيط له وقت محدد يف القناة، أو دائم؛ عىل حسب تقبل 

القناة، والتنسيق معها، ويوزع عىل أكرث من قناة؛ وذلك حسب نشاط املؤسسة .

ثانياً : تحدد املؤسسة عرش مجموعات؛ مثًل:ا يف كل مجموعة عدد معني من الغارمني مببالغ محددة، وتضع رمزًا، أو رقاًم معيًنا 

للسجني بدل اسمه، واسم املنطقة، وكمية الدين الذي عليه ، وتكون املجموعات مقسمًة؛ مثاًل كاآليت : 

مجموعة ) أ ( للدين من 1000 إىل 5000 ريال .

مجموعة ) ب ( للدين من 5000 إىل 10,000 ريال.

مجموعة ) ج ( للدين من 10,000 إىل 15,000 ريال ........  وهكذا، لبقية املجموعات 

ثالثاً : تقوم املؤسسة الخريية بالتنسيق مع جميع رشكات االتصاالت املوجودة لدينا يف اململكة عن كيفية استقبال التربعات، وهي 

طريقة سهلٌة جداً؛ حيث يكون هناك رقم خاص للغارمني يف كل رشكة، ويرسل املتربع املشاهد من منزله عند قراءة رشيط الرسائل 

النصية الخاص بالغارمني رسالة SMS يقدر لها قيمة 10 ريال تضاف عىل الفاتورة، ويتم خصمها لصالح املؤسسة بعد سداد 

الفاتورة، أو تخصم من الرصيد إذا كان الجوال غري مفوتر.

رابعاً : فتح حسابات برقم موحد لدى جميع البنوك يف اململكة، باسم املؤسسة الخريية؛ لدعم الغارمني ملن يرغب يف تسديد مبلغ 

ًا؛ عن طريق الرصاف اآليل، أو عن طريق الهاتف واإلنرتنت. أكرب، أو رمبا املبلغ كامالً ، والحمد لله التحويل اآلن ميرسَّ

خامساً : الرسالة الشاملة : وهو أن تقوم املؤسسة بإرسال رسالة شاملة عىل أكرب عدد ممكن من الناس يف جميع أنحاء اململكة عن 

طريق جميع رشكات
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مشروع جمع المالبس من المحالت التجارية.اسم البرنامج 

الكثري من املحالت التجارية؛ لبيع املالبس املتنوعة تعاين من تكدس بعض املالبس لديها، والتي ذهبت موضتها، أو مل تُبْع لهذه فكرة املرشوع

املحالت التجارية؛ فأهملتها يف املستودعات بدون عرضها للبيع؛ كام أن الكثري من الناس يضعون مالبسهم يف محالت غسيل املالبس 

ويرتكونها؛ ألسباب غري معروفة، وآخرين يفصلون ثيابًا يف محالت الخياطة، وأيضاً يرتكونها ألسباب مادية، أو غري معروفة دون العودة 

لها، فنجد أن كثريًا من محالت غسيل املالبس، ومحالت الخياطة، بل نستطيع أن نقول الجميع يعاين من تكدس الكثري من املالبس 

لديهم بسبب عدم عودة أصحابها لها، ومحاسبة املحل عن هذه املالبس .

تقوم فكرة املرشوع عىل عمل رشاكات مع تلك املحالت التجارية، واملغاسل ومحالت الخياطة؛ لالستفادة من تلك املالبس، وتوزيعها 

عىل الفقراء.

فنحتاج من الجمعيات الخريية أن يكون لهم مندوبون متخصصون؛ للبحث عن هذه املحالت التجارية، ومقابلة أصحابها؛ لعرض آلية العمل

نشاط الجمعية، واستقبالها للتربعات، وطلب ما لديهم من أشياء قد يقبلون التربع بها ، وعمل برنامج منظم لألحياء وأسامء املحالت 

التجارية ؛سواء محالت غسيل املالبس، أو محالت خياطة املالبس، أو محالت بيع املالبس ، ووضع الرقم الخاص لجوال املندوب،أو 

رقم الجمعية، ومعاودة التواصل مع املحالت أكرث من مرة؛ حتى يقتنع صاحب املحل بالتربع، فكثري من أصحاب هذه املحالت - بإذن 

الله - سوف يقومون باملوافقة عىل الصدقة عن محالتهم التجارية بهذه السلع شبه التالفة يف نظرهم، وسوف يرتاح صاحب املحل؛ 

بسبب أنه تصدق من جهة، وتخلص من هذه البضاعة من جهة أخرى، وتكون املحالت قد تعودت عىل طريقة جديدة للتصدق مبا 

ال ميكن بيعه، ورمبا يزيد بالدعم العيني واملادي.
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مشروع جمع األثاث.اسم البرنامج 

الكثري من محالت بيع األثاث بالجملة، أو بالقطاع، أو محالت بيع األثاث املستخدم، ومحالت تفصيل املجالس والكنبات والستائر، فكرة املرشوع

لديها مستودعات كبرية، ومليئة بأثاث منوع قديم، وغري معروض للبيع، ورمبا تريد التخلص منه؛ لتنظيف وترتيب املستودع 

بالبضائع الجديدة.

تقوم فكرة املرشوع عىل عمل رشاكات مع تلك املحالت؛ لالستفادة من تلك األثاثات وتوزيعها عىل الفقراء.

فنحتاج من الجمعيات الخريية أن يكون لهم مندوبني متخصصني؛ للبحث عن هذه املحالت، ومقابلة أصحابها؛ لعرض نشاط آلية العمل

الجمعية، واستقبالها للتربعات، وطلب ما لديهم من أشياء قد يقبلون بالتربع بها، وعمل برنامج منظم لألحياء وأسامء املحالت، 

ووضع الرقم الخاص لجوال املندوب، أو رقم الجمعية، ومعاودة التواصل مع املحالت أكرث من مرة؛ حتى يقتنع صاحب املحل 

بالتربع، فكثري من أصحاب هذه املحالت - بإذن الله - سوف يقومون باملوافقة عىل الصدقة عن محالتهم التجارية بهذه السلع 

شبه التالفة يف نظرهم، وسوف يرتاح صاحب املحل؛ بسبب أنه تصدق من جهة، وتخلص من هذه البضاعة من جهة أخرى، 

وتكون املحالت قد تعودت عىل طريقة جديدة للتصدق مبا ال ميكن بيعه، ورمبا يزيد بالدعم العيني واملادي.
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مشروع توزيع األثاث الفائض لألسر الفقيرة المتعففة.اسم البرنامج 

فكرة املرشوع تقوم عىل استالم األثاثات غري املرغوبة فيها من األرس التي ترغب يف تغيري أثاثات منزلها، وتوزيعها لألرس الفقرية فكرة املرشوع

املتعففة. 

تقوم الجهة املنفذة بالتسويق للفكرة؛ وذلك عرب اإلعالن عنها يف املساجد، ووضع امللصقات يف األحياء السكنية، وتخصيص مكان آلية العمل

مناسب وسيارات؛ الستالم األثاث من األرس التي ترغب يف تغيري أثاثها، وتوزيعه عىل األرس الفقرية.

مشروع التكافل االجتماعي داخل األحياء السكنية.اسم البرنامج 

تكوين لجان شعبية داخل األحياء تكون مهمتها الرئيسية رعاية األرس الفقرية يف الحي .فكرة املرشوع

تتبنى الجمعيات الخريية التي تخدم أحياء معينة مبادرة بالرشاكة مع املساجد؛ لتكوين لجان شعبية للتكافل االجتامعي داخل كل آلية العمل

حي، يكون أحد مساجد الحي مقرًا لكل لجنة، وتسعى هذه اللجنة إىل دراسة أحوال سكان الحي، والتعرف عىل احتياجات األرس 

الفقرية فيه، وجمع التربعات الشباع تلك الحاجات، وميكن أن تستفيد اللجنة من امكانيات وخربات الجمعية الخريية التي تتبع لها.

إشباع االحتياجات الرضورية لألرس الفقرية يف األحياء السكنية )عالج - دفع إيجار - سداد رسوم دراسية - توفري مالبس، أو أغذية، أهداف املرشوع

أو غريها من االجتياجات(.

• املحتاجني 	 من  أكرب رشيحة  إىل  الوصول  عىل  قادرة  تكون  لها  شعبية  أذرعة  بصناعة  وذلك  الخريية؛  الجميات  دور  تفعيل 

ومساعدتهم.

• تفعيل دور املساجد يف مجال الخدمة االجتامعية، وبالتحديد يف مجال مكافحة الفقر.	

• تفعيل دور املواطن العادي واستغالل طاقاته ملكافحة الفقر.	
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مشروع بطاقات المواد الغذائية.اسم البرنامج 

توفري بطاقات املواد الغذائية للفقراء غري القادرين عىل العمل؛ بحيث تستخدم يف توفري املواد الغذائية الرضورية  لهؤالء الفقراء فكرة املرشوع

من محالت املواد الغذائية يف األحياء السكنية.

•آلية العمل تقوم الجهة املنفذة بدراسة الوضع الراهن لألرس الفقرية، وتحديد األرس املستحقة لهذه الخدمة، وفق رشوط ومعايري واضحة.	

• تجهيز بطاقات املواد الغذائية والتي تشتمل عىل األصناف الرضورية التي تحتاجها األرس الفقرية مثل الدقيق، السكر، الزيت، 	

األرز، ...ألخ

• تعقد الجهة املنفذة رشاكات مع محالت املواد الغذائية يف األحياء السكنية املستهدفة؛ العتامد بطاقات املواد الغذائية لديها.	

• تحدد يف بطاقة املواد الغذائية الكمية املناسبة التي ميكن أن تستفيد منها كل أرسة؛ حسب حجم األرس واحتياجاتها.	

• تستخدم البطاقة ملرة واحدة فقط كل شهر.	

• يتم الرتويج للمرشوع من خالل املساجد، ويف خطب الجمعة؛ وذلك بحثِّ الناس عىل التكافل االجتامعي.	

• يتم االعتامد يف متويل املرشوع عىل التربعات الشهرية املنتظمة التي يلتزم بها سكان األحياء يف املساجد.	
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مشروع بطاقات اللوازم المدرسية.اسم البرنامج 

الفقراء من فكرة املرشوع اللوازم املدرسية للطالب  العمل؛ بحيث تستخدم يف توفري  القادرين عىل  للفقراء غري  اللوازم املدرسية  توفري بطاقات 

املكتبات، والقرطاسية يف األحياء السكنية.

•آلية العمل تقوم الجهة املنفذة بتحديد الطالب املستهدفني؛ وفق رشوط ومعايري واضحة.	

• تجهيز بطاقات اللوازم املدرسية.	

• تعقد الجهة املنفذة رشاكات مع املكتبات القرطاسية يف األحياء السكنية املستهدفة؛ العتامد البطاقات لديها.	

• تحدد يف البطاقة مبالغ مناسبة ميكن أن تستفيد منها كل أرسة؛ حسب عدد الطالب فيها.	

• تستخدم البطاقة ملرة واحدة فقط كل فصل درايس.	

• يتم الرتويج للمرشوع من خالل املساجد، ويف خطب الجمعة؛ وذلك بحثِّ الناس عىل التكافل االجتامعي.	

• يتم االعتامد يف متويل املرشوع عىل التربعات الشهرية املنتظمة التي يلتزم بها سكان األحياء يف املساجد.	
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مشروع بطاقات توفير مياه الشرب.اسم البرنامج 

توفري بطاقات مياه الرشب لألرس الفقرية يف األحياء السكنية؛ بحيث تستخدم يف رشاء قوارير املياه الصحية، لتلك األرس بصفة فكرة املرشوع

منتظمة؛ وذلك بغرض تخفيف األعباء عن تلك األرس.

•آلية العمل تقوم الجهة املنفذة بتحديد األرس املستهدفة؛ وفق رشوط ومعايري محددة.	

• تجهيز بطاقات توفري مياه الرشب الصحية. 	

• تعقد الجهة املنفذة رشاكات مع رشكات توزيع املياه الصحية؛ العتامد البطاقات لديها.	

• تحدد يف البطاقة عدد محدد من قوارير املياه لكل أرسة؛ حسب حجم األرسة.	

• يتم الرتويج للمرشوع من خالل املساجد، ويف خطب الجمعة؛ وذلك بحثِّ الناس عىل التكافل االجتامعي.	

• يتم االعتامد يف متويل املرشوع عىل التربعات الشهرية املنتظمة التي يلتزم بها سكان األحياء يف املساجد.	
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مشروع تسديد فواتير الكهرباء.اسم البرنامج 

، وقد يؤدي فكرة املرشوع تعاين كثري من األرس الفقرية من عدم القدرة عىل تسديد فواتري الكهرباء؛ مم يجعلها ترتاكم عليها؛ وتسبب لها هماًّ وغماًّ

عدم السداد إىل قطع الخدمة عنهم.

وعليه فإن الفكرة تقوم عىل أساس أن يتكافل أفراد املجتمع يف السداد املنتظم لفواتري الكهرباء لألرس الفقرية املتعففة.

•آلية العمل تقوم الجهة املنفذة بتحديد األرس املستهدفة؛ وفق رشوط ومعايري محددة.	

• يتم تحديد الحد األعىل للقيمة الشهرية التي ميكن أن تدفع عن األرسة. 	

• يتم الرتويج للمرشوع من خالل املساجد، ويف خطب الجمعة؛ وذلك بحث الناس عىل التكافل االجتمعي.	

• يتم االعتمد يف متويل املرشوع عىل التربعات الشهرية املنتظمة التي يلتزم بها سكان األحياء يف املساجد.	

المعونات المالية المتكررة.اسم البرنامج 

يهدف هذا الربنامج إىل مساعدة الفئات التي تحتاج إىل من يقف إىل جانبها، ويساعدها يف تأمني الحد األدىن من العيش الكريم فكرة املرشوع

لها ومساعدتها؛ ملواجهة بعض الظروف التي ال تستطيع تحملها لوحدها؛ وذلك من خالل توفري معونة نقدية متكررة لهذه 

الفئات، والتي من ضمنها أرس األرامل، واملطلقات، واملهجورات، وأرس السجناء، والعجزة، وغريها من األرس التي تنطبق عليها 

التعليمت املعمول بها.

•آلية العمل تقوم الجهة املنفذة بتحديد األرس املستهدفة؛ وفق رشوط ومعايري محددة.	

• يتم تحديد الحد األعىل للقيمة الشهرية التي ميكن أن تدفع عن األرسة. 	

• يتم الرتويج للمرشوع من خالل املساجد، ويف خطب الجمعة؛ وذلك بحث الناس عىل التكافل االجتمعي.	

• يتم االعتمد يف متويل املرشوع عىل التربعات الشهرية املنتظمة التي يلتزم بها سكان األحياء يف املساجد.	
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برنامج التطوع الخيري.اسم البرنامج 

تقوم الفكرة عىل تكوين جهة خريية تجمع املتطوعني؛ لعمل الخري يف نطاق جغرايف معني، يتم االستفادة منهم يف مساعدة األرس فكرة املرشوع

الفقرية عىل إنجاز أعملها، وإشباع احتياجاتها

•آلية العمل يتم تكوين هيئة تطوعية تجمع الشباب الراغبني يف التطوع؛ لعمل الخري، ومساعدة الفقراء، ثم تكوين مجلس إدارة لهذه 	

الهيئة؛ وفًقا آلليات محددة.

• ؛ حسب نوع العمل الذي ميكن أن يقدمه.	 يتم حرص الشباب املتطوع الراغب يف االنضمم للهيئة كلٌّ

• تقوم الهيئة بحرص األرس الفقرية ودراسة احتياجاتها؛ لتحديد نوعية املساعدة التي ميكن أن تقدمها الهيئة؛ بناًء عىل ما 	

يتوفر لديها من مهارات، وقدرات للمتطوعني.

صندوق الحي.اسم البرنامج 

تتلخص الفكرة يف تكوين صناديق يف األحياء؛ لدعم الفئات املحتاجة؛ كالشاب ذي الدخل املحدود، ويرغب يف الزواج، ويحتاج إىل فكرة املرشوع

من يدعمه يف ذلك املرشوع االجتمعي، أو ترميم بيت أرسة يتطلب اإلصالح، أو دعم أرملة، أو اإلسهام يف مرشوعات صغرية تدعم 

األهايل، وتساعدهم نحو إيجاد موارد دخل إضافية؛ تُحّسن من معيشتهم، إىل جانب إقامة فعاليات اجتمعية، ووطنية تجمع أبناء 

الحي، وتزيد من تكافلهم االجتمعي

•آلية العمل تقوم الجهة املنفذة بتحديد األعضاء املساهمني يف الصندوق، ومبلغ املساهمة الشهرية.	

• يتم تحديد مصارف الصندوق. 	

• يتم وضع رشوط، ومعايري محددة، إلقرار عملية الرصف.	
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