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املقدمة
يقصــد بتنميــة املجتمــع املحــي:
الربامــج التــي تســتهدف وتوظــف أفــراد ذلــك
املجتمــع كأداة فاعلــة يف تحقيــق أهدافــه،
كالتنميــة االجتامعيــة والتنميــة االقتصاديــة،
وتنميــة املــرأة ،والطفــل ،والشــباب ... ،الــخ،
وتعــد جــز ًءا مــن عمليــة التنميــة الكــرى عــى
مســتوى املجتمــع الكبــر وإذا كان اإلنســان
هــو هــدف التنميــة وأداتهــا ،فالتنميــة هــي
عمليــة إمنــاء القــدرات املعرفيــة واالبتكاريــة
لألفــراد ،خاصــة بعــد أن اشــتدت وطــأة الــراع
بــن رواســب التخلــف وآفــاق التنميــة ،وظهــرت
الحاجــة إىل االهتــام باإلنســان وتنميتــه
باعتبــاره محــور التنميــة وال يتحقــق هــذا إال
مــن خــال مشــاركة الفــرد مشــاركة حقيقيــة
يف صنــع التنميــة وتقييمهــا ،وهــو الطمــوح
الــذي تســعى الجمعيــات الخرييــة ومؤسســات
التنميــة إىل تحقيقــه ،وهــذا الفهــم لعمليــة

التنميــة هــو مــا جعــل العديــد مــن مؤسســات
املجتمــع قــد وضعــت قضيــة التعليــم
وتطويــر قــدرات املســتفيدين منهــا محــددًا
ـا ،ومعيــارا ً أساســيا ً لضــان نجاحهــا .إن
مهـ ً
الخطــط التنمويــة تتمحــور حــول مبــدأ رئيــس؛
وهــو أن اإلنســان وســيلة التنميــة وغايتهــا،
لذلــك التزمــت خطــط التنميــة التأكيــد عــى
دور التعليــم والتدريــب يف تطويــر أفــراد
املجتمــع ،وأن تكــون السياســات الرتبويــة
ذات التحــام مــع هــذه الخطــط ،للتنســيق بــن
حاجــات ســوق العمــل ،ومتطلبــات التنميــة
ومــا يرافقهــا مــن أبعــاد اجتامعيــة .وهــذا
التوجــه لتنميــة اإلنســان وبنــاء قدراتــه
ملواجهــة الفقــر يتفــق مــع دعــم ورعايــة
خــادم الحرمــن الرشيفــن -حفظــه اللــه -مــن
خــال إطــاق رؤيــة اململكــة  ،2030وهــي
رؤيــة ســمو ويل العهــد لرســم مســتقبل

هــذا الوطــن ،والتــي تســعى الســتثامر
وتنــا التــي حبانــا اللــه بهــا ،مــن ثروة
مكامــن ق ّ
برشيــة كفــؤة وماهــرة ،وموقــع اســراتيجي
متميــز ،وقــوة اســتثامرية رائــدة ،حيــث تــويل
القيــادة لذلــك كل االهتــام ،وتســخّر كل
اإلمكانــات لتحقيــق الطموحــات املرجــوة.
(https://www.vision2030.gov.sa/ar/
.)v2030/overview
اضغـــط هنــــــــا
للتحويــل للرابــط

برامج الجمعية:

جمعية الرب
تعــد جمعيــة الــر مــن أقــدم
الجمعيــات الخرييــة باململكــة العربيــة
الســعودية ،فقــد أنشــئت يف شــهر
رجــب مــن عــام  1379هـــ باســم صنــدوق
الــر باملدينــة ،وتــم تعديــل اســمها إىل
(جمعيــة الــر) بعــد أن ســجلت بــوزارة
العمــل والشــؤون االجتامعيــة برقــم ()22
وتاريــخ 04/06/1396هـــ ،وتعــد الجمعيــة
حلقــة وصــل بــن املحســنني الداعمــن
واملحتاجــن يف نطــاق عملهــا داخــل
املدينــة املنــورة ،وتهــدف الجمعيــة إىل
رعايــة املحتاجــن مــن األرامــل واأليتــام
والفقــراء ،وتأهيلهــم والوصــول بهــم
إىل تحقيــق االكتفــاء الــذايت لديهــم ،مــن
خــال الربامــج واملشــاريع املتنوعــة
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()https://www.biralmedina.com/Programs.aspx

اإلسكان التنموي:

ويســتهدف توفــر ســكن كريــم للمنتفعــن مــن الجمعيــة ،ويف إطــار هــذا
الربنامــج تــم تســليم  97وحــدة ســكنية ملســتفيدي الجمعيــة.

 02املساعدات السكنية:

تقــدم جمعيــة الــر مســاعدات ســكنية للمحتاجــن الذيــن تعــذر عليهــم تســديد
إيجــارات املســاكن التــي يقطنونهــا لضعــف دخلهــم وكــرة التزاماتهــم،
ويســتفيد مــن هــذه املســاعدات أكــر مــن ( )800أرسة ســنوية ،كــا تــأوي
الجمعيــة عــرات األرس املحتاجــة ضمــن املبــاين املوقوفــة عــى الجمعيــة
مــن قبــل بعــض املحســنني.
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كفالة اليتيم
تقــوم جمعيــة الــر عــى رعايــة أحــد ايتــام املدينــة املنــورة وهــو يعيــش مــع
أرستــه ،حيــث تكفــل تعليمــه ومعيشــته بكفالــة وقدرهــا ( )200ريــال شــهريًا،
باإلضافــة إىل الهدايــا والعيديــات التــي تــرف عليــه بالكامــل ،ويقــوم
مندوبــو الجمعيــة بزيــارة األيتــام يف دورهــم لالطمئنــان عليهــم ،وإعــداد
تقاريــر دوريــة ترســل إليــك.

 04مساعدات ابن السبيل (عون وفرح):

وهــي إعانــة تقــدم ملــن انقطــع بهــم الســبيل أثنــاء زيارتهــم للمدينــة
املنــورة ،حيــث تقــوم الجمعيــة مبســاعدتهم بتأمــن وســيلة نقــل مناســبة
وســد حاجتهــم مبــا يحقــق عودتهــم إىل بلدانهــم.

 05املساعدات الطارئة:

وتشــمل املــرض املفاجــئ أو الحرائــق ،وتتــم عــن طريــق تقديــم مســاعدات
للشــخص حتــى يتجــاوز بهــا املرحلــة الحرجــة ،ويــراوح معــدل اإلنفــاق مــن
املســاعدة بــن  5%إىل  7%مــن إجــايل املســاعدات الســنوية ،كــا تقــوم
الجمعيــة برتميــم منــازل املحتاجــن.
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املساعدات الصحية:
وتقــدم لبعــض املــرىض لــراء األجهــزة الطبيــة التــي تســاعدهم
عــى الســمع أو الرؤيــة ،ويخصــص القــدر األكــر مــن هــذه املســاعدات
للمستشــفيات باملدينــة املنــورة؛ لتأمــن أجهــزة ومســتلزمات طبيــة لتعــم
فائدتهــا عــى رشيحــة أكــر مــن املــرىض.

املساعدات العينية:
وتتضمــن توزيــع كميــات كبــره مــن املــواد العينيــة املختلفــة :كالتمــر،
واألرز ،واللحــوم ،يتــرع بهــا بعــض أهــل الخــر بإرســال صدقاتهــم عــى
هيئــة أطعمــة غذائيــة يتــم توزيعهــا عــى مســتحقيها ،وتقــدر إجــايل
قيمــة املــواد العينيــة أكــر مــن ( 700000ريــال) ســنويًا ،كــا تقــوم
الجمعيــة بــراء ســال غذائيــة ســنوية وتوزعهــا قبــل شــهر رمضــان عــى
األرس املحتاجــة.

 08املساعدات الشتوية

تقــوم الجمعيــة بتوزيــع عــد ٍد مــن البطانيــات عــى األرس املحتاجــة ،بلغــت
أكــر مــن ( 22.000بطانيــة).

 09العطاء املدريس:

يتــم مــن خــال الربنامــج توزيــع أكــر مــن ( )92000حقيبــة مدرســية ،اســتفاد
منهــا الطــاب والطالبــات يف أكــر مــن  400مدرســة يف املدينــة املنــورة،
وتحتــوي الحقيبــة عــى جميــع املســتلزمات الدراســية مــن دفاتــر ،وأقــام،
وكراســات ،وآالت حاســبة وفقــا للمراحــل الدراســية املختلفــة.
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برنامج الفأس:
ويهــدف إىل تحويــل األرس الفقــرة التــي ترعاهــا الجمعيــة ،مــن أرس
مســتهلكة إىل أرس منتجــة ،عــن طريــق تأهيــل أبنــاء وبنــات تلــك األرس علم ًيــا
ومهنيًــا ،ليصبحــوا قادريــن عــى الكســب والعمــل الرشيــف ،ســوا ًء عــن
طريــق الوظيفــة أو العمــل الحــر الــذي ميكــن مــن خاللــه مســاعدة أنفســهم
أوالً ومســاعدة أهاليهــم ثانيًــا.
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روضة األطفال:
خصيصــا لروضــة األطفــال بفصولــه
أنشــأت الجمعيــة املبنــى النموذجــي
ً
الواســعة وســاحاته الفســيحة يف أحــد األحيــاء الشــعبية؛ وقــد ســاهم
ذلــك كثــرا ًيف جــذب أعــداد كبــرة لالشــراك يف الروضــة؛ وبالتــايل
تقديــم خدمــات تعليميــة واجتامعيــة رفيعــة املســتوى وفــق املنهــج
املطــور لريــاض األطفــال.
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مرشوع الصدقة الجارية (األول):
أنشــأت الجمعيــة أول مبنــى ســكني تجــاري يف شــارع أيب ذر الغفــاري
ريض اللــه عنــه ،-وقامــت بتأجــره لتوزيــع عوائــده عــى فقــراءاملدينــة ،وحتــى يكــون صدقــة جاريــة ملــن ســاهم يف هــذا املــروع.

مرشوع الصدقة الجارية (الثاين):
وهــو مبنــى ســكني تجــاري يف املنطقــة املركزيــة املجــاور للمســجد
النبــوي الرشيــف ،وتقــوم بتأجــره ليتــم توزيــع إيــرادات املبنــى عــى
فقــراء املدينــة املنــورة مــن خــال أنشــطة الجمعيــة املختلفــة.
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مرشوع الصدقة الجارية (الثالث):
وتــم انشــاؤه ليكــون جــزءا منــه مركــز تدريــب نســايئ ،كــا تــم تخصيــص
الجــزء األخــر كوحــدات ســكنية مبدخــل منفصــل ،وســيرصف ريــع املبنــى
عــى فقــراء املدينــة املنــورة .ومبراجعــة أنشــطة وبرامــج الجمعيــة
نجــد أن كثــرا ًمنهــا يف شــكل خدمــات ومســاعدات غذائيــة وصحيــة
وماليــة ،تعتمــد عــى أســلوب الصدقــة واإلحســان ،وتطمــح الجمعيــة
يف املســتقبل ويف رؤيتهــا إىل تقديــم برامــج تنمويــة تعنــى
بالتأهيــل والتدريــب ،والقــروض التــي متكــن املســتفيدين مــن إنشــاء
مشــاريع تــدر عليهــم دخــا ثابتــا يغنيهــم عــن املعونــة واملســاعدات
التــي يتلقونهــا مــن الجمعيــة ،ويعتمــدون فيهــا عــى أنفســهم،
ويصبحــون منتجــن مســاهمني يف التنميــة ،بــدال مــن أن يكونــوا عالــة
عــى املجتمــع ،وتقــول الحكمــة الصينيــة (ال تعطنــي ســمكة! بــل
علمنــي الصيــد).

مشكلة الدراسة
إن مكافحــة الفقــر والحــد مــن البطالــة اللــذان أصبحــا شــبحا يهــدد حيــاة األمــم
والشــعوب ،وأصبحــا مســئولية عامــة ومشــركة بــن الحكومــات ومؤسســات العمــل
الخــري ،فمؤسســات العمــل الخــري تقــوم بــدور فعــال ومســاند لــدور الحكومات يف
ســد حاجــات النــاس وتدريبهــم ورفــع كفاءتهــم والعمــل عــى امتــاك املســتفيدين
منهــا باملهــارات والقــدرات التــي متكنهــم مــن تطويــر أنفســهم وظيفيــا ،واململكــة
العربيــة الســعودية تتمتــع بواحــد مــن أعــى معــدالت التنميــة البرشيــة عــى الصعيــد
العــريب؛ الرتفــاع مســتوى التعليــم والصحــة ،ويعــود ذلــك إىل حيــازة التعليــم عــى
موقــع متميــز وأســايس يف ســلم أولويــات ويل العهــد؛ إميانــا منــه بأهميــة
التعليــم والتدريــب ،ورضورة تطويــره للنهــوض باململكــة واملســاهمة يف تحقيــق
تنميــة شــاملة ومســتدامة ،وانطالقــا مــن رؤيــة ويل العهــد 2030م وبدعــم ورعايــة
خــادم الحرمــن الرشيفــن ،أُطلقــت رؤيــة اململكــة  ،2030وهــي الرؤيــة التــي تســعى

إىل اســتثامر مكامــن القــوة التــي تتوافــر يف الشــباب الســعودي؛ ليحــل محــل
العاملــة الوافــدة ويقــوم بــدور فعــي وحقيقــي يف تنميــة اململكــة والنهــوض
بهــا ،وذلــك مــن خــال تنميــة قــدرات الشــباب ،وتســخري كل اإلمكانــات املوفــرة
لديهــم لتحقيــق الطموحــات ،وخلــق فــرص للنمــو واالســتثامر ،واســتحداث العديــد مــن
القطاعــات االقتصاديــة الجديــدة بأيــدي شــباب وشــابات هــذا الوطــن .لذلــك تســعى
الدراســة الحاليــة إىل تحديــد االحتياجــات التنمويــة ملنتفعــي جمعيــة الــر الخرييــة
يف املدينــة املنــورة ،بهــدف تنميتهــم ورفــع قدراتهــم ،لالرتقــاء بهــم مــن االعتــاد
عــى الصدقــة واإلحســان إىل االعتــاد عــى النفــس ،وخلــق فــرص تســهم يف رفــع
مســتواهرم املعيــي وزيــادة دخولهــم ،واملشــاركة يف التنميــة االقتصاديــة عــى
مســتوى الوطــن.

اإلطار العام
للــدراســـة

منهجية الدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي املســحي ،والــــذي يعمــــل

علــــى «مالحظــة ظاهـــرة أو حـــدث ومتابعتـــه ،معتمـــدا ً علـــى معلومـــات

نوعيـــة أو كميـــة فـــي فتـــرة زمنيـــة معينـــة أو خـــال فتـــرات مختلفـــة،

بغـــرض التعـــرف علـــى شـــتى جوانـــب الظاهـــرة وعالقاتهـــا بغريهـــا مـــن
الظواهـــر للوصـــول إلـــى نتائـــج تســـاعد فـــي فهـــم الواقـــع الراهن ليتـــم

تطويــره مســـتقبالً»  .ومــن ثــم تحليـــل وتفســـر الوضـــع الراهـــن لواقـــع
األرس املســتفيدة مــن اإلســكان التنمــوي بجمعيــة الــر باملدينــة املنــورة
والتعــرف عــى االحتياجــات التنمويــة لهــم ،مبـــا يفيـــد فـــي تطويـــر هـــذا

الواقـــع ،ولتصمــم الجمعيــة خدماتهــا ومبادراتهــا يف ضــوء الدراســة.

أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إىل تحديــد االحتياجــات التنمويــة ألفــراد األرس
املســتفيدة مــن اإلســكان التنمــوي بجمعيــة الــر باملدينــة املنــورة،

مــن أجــل تقديــم مبــادرات ومشــاريع تلبــي هــذه االحتياجــات ،ويتفــرع
مــن هــذا الهــدف األهــداف الفرعيــة التاليــة:

تحديــد الواقــع االقتصــادي
والظـــــروف االجتمــاعيــــة
لألســـــــر املســتفيدة مــن
اإلســـــكـــــان التــنمـــــوي
بجمعيـــة البــــر باملـــدينة
املنــورة.

تحديــد القــدرات الشــخصية
والكفايــات املهنيــة ألفــراد
األرس املســتفيدة مــن اإلســكان
التنمــــوي بجمـــعــيــــة البــــــر
باملدينــة املنــورة ممــن هــم
يف ســن مناســبة للعمــل.

تحديداالحتياجــات التطويريــة والتدريبيــة
ألفــراد األرس املســتفيدة مــن اإلســكان
التنمــوي بجمعيــة الــر باملدينــة
املنــورة ممــن هــم يف ســن مناســبة
للعمــل ،والتــي تســاعدهم يف الحصــول
عــى فــرص عمــل مناســبة أو إطــاق
وإدارة املشــاريع الصغــرة.

تحديــد اتجاهــات ألفــراد
األرس املستفيــــــدة مــن
اإلســــــكـــــان التنمـــــــوي
بجمعيــة الــر باملدينــة
املنــورة للمنــاخ اإليجــايب
والتنظيمـــــــات املحفـــــزة
لهــم للتفاعــل اإليجــايب
واالســتفادة مــن املبــادرات
واملشاريــــــع التنمويـــــة.

تحديــد احتياجــات أفــراد األرسة
الصغــار ممــن هــم دون ســن العمل
(األطفــال تحــت ســن  )18والتطويرية
ومحفــزات اســتفادتهم الفاعلــة
مــن برامــج التطويــر.

تحديــد احتياجــات املســنني مــن أفــراد
األرسة ممــن تجــاوز ســن العمــل.

حدود الدراسة
الحدود املوضوعية
تقتــر الدراســة الحاليــة عــى تعــرف االحتياجــات التنمويــة للدفعــة األوىل
مــن مســتفيدي اإلســكان التنمــوي بجمعيــة الــر باملدينــة املنــورة.

الحدود املكانية:
تقترص الدراسة عىل جمعية الرب باملدينة املنورة.

مجتمع الدراسة
حــدد مجتمــع الدراســة مبجمــوع أفــراد األرس املســتفيدين مــن اإلســكان التنموي
بجمعيــة الــر باملدينــة املنــورة وهم:
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عىل أن تتم الدراسة بإجراء مسح شامل لهذه الرشيحة.

الفرتة الزمانية للدراسة:
تم جمع بيانات الدراسة يف الفرتة الزمنية .2021/ 10 / 15 – 3

أسلوب جمع البيانات:
نظــرا ًملحدوديــة الرشيحــة املســتهدفة فقــد اســتخدم أســلوب

املقابلــة الهاتفيــة املقننــة مــع املســتهدفني ،وقــد تــم تصميــم

أداة مخصصــة لذلــك وفــق األســس املنهجيــة املتعــارف عليهــا.

اجراءات الدراسة:

إعداد أداة الدراسة:
مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة ،فقــد صممــت أداة املقابــات الشــخصية املقننــة مــع املســتفيدين
مــن اإلســكان التنمــوي لجمعيــة الــر باملدينــة املنــورة يف ضــوء منهجيــة الدراســة بنــاء عــى مــا يأيت:

االطــاع عــى األدبيــات والدراســات التــي تناولــت
تحديــد االحتياجــات التنمويــة للفقــراء وأســاليب
معالجــة الفقــر.

دراســة وتحليــل مجموعــة مــن أدوات ومنــاذج البحــث
االجتامعــي املســتخدمة يف جمعيــات رعايــة
الفقــراء ومســاندتهم.

تحليــل واقــع الرشيحــة املســتهدفة مــن الدراســة
واملعلومــات املتوفــرة عنهــم.

إجــراء ورش عمــل مــع الخــراء لتحديــد مكونــات
وفقــرات األداة املطلوبــة.

وبعــد القيـــــام بالخطــوات
الســابقة أعــدت أداة الدراســة
وفــق الخطــوات التاليــة:
01

03

إعــداد قامئــة بأهــم املحــاور واملعلومــات املتعلقــة
مبوضــوع الدراســة وأهدافها،ومــن ثــم توجيههــا لعــدد مــن
الخــراء يف هــذا املجــال إلبــداء آرائهــم حــول مــدى صالحيــة
هــذه القامئــة لتحقيــق الهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه.

إعــداد األداة يف صورتهــا النهائيــة ،بعــد مراجعــة
آراء الخــراء واملحكمــن وتعديــل مــا يلــزم يف
األداة.

02

تحكيــم األداة مــن قبــل خــراء ومهتمــن بالدراســات
واملبــادرات االجتامعيــة.

04

اعتــاد األداة مــن جمعيــة الــر باملدينــة املنــورة،
والتأكــد مــن مناســبتها لسياســاتهم وتنظيامتهــم
فيــا يتعلــق بالتواصــل مــع مســتفيديهم.

وقــد اشــتملت األداء بنســختها النهائية
علــــــى املحاور التالية:
01
02

03
04

البيانــات األساســية :ويتضمــن املعلومــات األساســية ملــن تجــرى
معــه املقابلــة ،وهــي االســم والعمــر وبيانــات التواصــل ،والحالــة
الدراســية ،والحالــة العمليــة واملهنيــة.

واقــع واتجاهــات وقــدرات األفــراد :ويتضمــن الــدورات
والربامــج التطويريــة الســابقة للمســتجيب للمقابلــة وعددهــا
ومجاالتهــا ،وأهــم الربامــج والــدورات التــي يرغــب يف
الحصــول عليهــا.

احتياجــات إطــاق املشــاريع الصغــرة واألرس
املنتجــة للراغبــن يف ذلــك.

محــور خــاص بدراســة احتياجــات أفــراد األرسة
الصغــار (دون ســن  )18مــن وجهــة نظــر معيــل
األرسة.

05

06
07
08

بيانــات األرسة وحالتهــا االقتصاديــة :ويتضمــن بيانــات املعيــل
وحالتــه الصحيــة ،وعــدد أفــراد األرسة وفئاتهــم العمريــة،
ومســتوى الدخــل ومصــادره ،وعــدد العاملــن يف األرسة
وعــدد العاطلــن وأســباب عــدم عملهــم.

االحتيــاج التنمــوي يف التمكــن والتطويــر :ويتضمــن ســؤال
املســتفيد عــن االحتياجــات واملتطلبــات التنمويــة األساســية،
وتفضيالتــه ألســاليب وطــرق التطويــر والتمكــن ،وأفضــل
املحفــزات املســاعدة عــى تفاعلــه اإليجــايب مــع مبــادرات
وبرامــج التطويــر.

املعوقــات والتحديــات التــي تواجــه األفــراد
يف ســوق العمــل.

محــور خــاص باحتياجــات املســنني الذيــن تجــاوزوا ســن
العمــل :ويتضمــن احتياجاتهــم النفســية ،والصحيــة،
واالقتصاديــة ،واالجتامعيــة.

اجراءات الدراسة:
جمع البيانات من املستهدفني:
بعــد اعتــاد األداة ،قــام فريــق البحــث
بجدولــة مواعيــد املقابــات الهاتفيــة
بالتواصــل مــع املســتهدفني مــن أفــراد األرس
وإشــعارهم بهــدف املقابلــة ومتطلباتهــا،
والتنســيق معهــم ملوعــد يناســبهم.

دراســة احتياجــات أفــراد األرسة الصغــار (دون
ســن  )18والبالــغ عددهــم  202بســؤال معيــل
األرسة.

إجــراء املقابــات وجمــع البيانــات مــع كل أفــراد األرس
ممــن تجــاوز الســن املناســب للعمــل ( 18عامــا) أيــا
ًكان موقعــه يف األرسة (األب/األم – األبنــاء والبنــات)
والبالــغ عددهــم .208

وقــد تــم املســح وإجــراء املقابــات مــن قبــل
فريــق مؤهــل ومــدرب يف تنفيــذ املســح
يف الفــرة.)2021/ 10 / 15 – 3( :

نتائج الدراسة:
أوالً :النتائــج املتعلقــة بوصــف أفــراد الدراســة مــن األرس املســتفيدة
مــن اإلســكان التنمــوي بجمعيــة الــر باملدينــة املنــورة والبالــغ عددهــم
يف الدراســة  95أرسة تضــم  410فــردا ً توزيعهــم عــى النحــو التــايل:

ويتضح من خالل بيانات ومعلومات معييل األرس ما ييل:

نســبة معيــي األرس
مــــن اإلنــــاث تــقــــــدر

53%

وهــي تفــوق
نســبة الذكــور.

الفئــة العمريــة األكــر ملعيــي األرس هــي ممــن تجــاوز
األربعــن إىل ســن مثــان وخمســن ســنة بنســبة حــوايل

59%

بشــكل عــام فــإن معيــي األرس
املســتهدفة بالدراســة ال يعملــون.
غالبيــة مســتوى تعليــم معييل األرس دون املتوســط،
ونسبــة مـــــن ال يقـــــرأ وال يكتــــب منهـــــم حوالـــــي

بينــا نســبة الذيــن مل يتجــاوز
تعليمهــم املرحلــة االبتدائيــة

40%

27%

ويتضح من خالل بيانات ومعلومات معييل األرس ما ييل:

53%

نسبة اإلناث من املعالني
والذين هم يف سن العمل
وهي تفوق نسبة الذكور.

40%

مـــــــــن املعالــن يف
الفئــة العمريــة ()18-22

37%

يف الفئة (.)23-29

16%

نســبة املتزوجــن مــن املعالني
الذيــن هــم يف ســن العمــل

معظم رشيحة املعالني ممن هم يف سن العمل حاصلون عىل تعليم فوق املتوسط

53%

للتعليم الثانوي

13% 13%
للدبلوم

للبكالوريوس

51%

ال يعملون من املعالني
يف سن العمل

33%

الطالب من
املعالني

ويتضح من النتائج املتعلقة بوصف الحالة االقتصادية واالجتامعية
لواقع األرس املستهدفة بالدراسة ما ييل:

15%

14%

الذيــن يعانــون مــن

املعاقني من
املعيلني

98%

38%

يعانــون مــن أمــراض

أمــراض نفســية

يشكل الضامن االجتامعي
املصدر األسايس لدخل
األرس

مزمنــة متنوعــة.

56%

74%

حســاب املواطــن مــع

مــن األرس يقــل دخلهــا

مالحظــة تعــدد مصــادر

الشــهري عــن  3000ريــال

الدخــل لــأرسة.

تعترب فئة الصغار ممن هم يف سن  17سنة فام دون ،هم

النسبة األعىل بني أفراد األرس املستهدفة بالدراسة

49%

من إجاميل أفراد
األرس،

53%

منهم من الذكور

47%
إناث

ويتضح من نتائج أفراد األرس ممن هم يف سن مناسبة للعمل ( 58 – 18سنة)

املتعلقة بقدراتهم املهنية واتجاهاتهم نحو التطوير التايل:

نسبة األفراد املناسبني لسن العمل من إجاميل عدد من أجريت معهم املقابالت

82%

45%

55%

16%

16%

األفراد الذين لديهم اتجاه
إيجايب الستعدادهم لتطوير
قدراتهم املهنية

17%
بدرجة جيدة

16%

36%

27%

16%

األفراد املناسبني لسن العمل
من إجاميل عدد من أجريت
معهم املقابالت

49%

األفراد الذين لديهم اتجاه
إيجايب لقدرتهم عىل تحمل
ضغوط العمل

54%

مهارات الحاسب اآليل

نسبة الذكور

بدرجة جيدة

للغة االنجليزية

نسبة اإلناث

بدرجة متوسطة

بدرجة متوسطة

بدرجة متوسطة

76%

مل يحصلوا عىل أي دورات
تطويرية خالل السنوات
الثالث املاضية.

ويتضح من النتائج املتعلقة باالحتياجات التنموية واملهنية ألفراد
األرس ممن هم يف سن مناسبة للعمل ( 58 – 18سنة) ما ييل:

01

كافــة االحتياجــات التنمويــة ذات درجــة مرتفعــة يف االحتيــاج ،ويعتــر (الحصــول عــى دورات تدريبيــة متخصصــة

ومتقدمــة تناســب ميولــك املهنــي) ،و (املســاعدة يف الحصــول عــى فرصــة عمــل) ،هــي أعــى االحتياجــات

التنمويــة ،يليهــا (اإلرشــاد املهنــي للمهــن واألعــال املناســبة لــك) ،ثــم بقيــة االحتياجــات بنفــس الدرجــة،
وهــي( :الحصــول عــى تأهيــل علمــي ،الحصــول عــى دورات تدريبيــة يف مجــال اســتخدام التقنيــة والحاســب
اآليل ،توفــر القــروض الكافيــة وامليــرة إلقامــة مشــاريع صغــرة).

02

تعتــر أســاليب (التعلــم الــذايت عــن طريــق االطــاع والقــراءة) ،و(جلســات استشــارية مــع خــراء ومختصــن)
مــن أعــى األســاليب املفضلــة واملناســبة ،يــي ذلــك أســاليب (الــدورات التدريبيــة الحضوريــة والتدريــب
اإللكــروين املبــارش والتدريــب امليــداين مــن خــال العمــل الجــزيئ والتطــوع يف مجــال تعلــم املهــارات)،

بينــا تعــد الــدورات اإللكرتونيــة غــر املبــارشة مــن أقــل األســاليب مناســبة لألفــراد.

03
04

أعــى مــا يحفــز الرشيحــة للتفاعــل مــع برامــج التطويــر هــو (أن تقــدم الربامــج مــن خــال متخصصــن معروفــن)،

ثــم (وجــود شــهادات معتمــدة) و (أن تكــون برامــج التطويــر مجانيــة أو رســوم رمزيــة).

مــن املهــم مراعــاة (قــرب مواقــع تنفيــذ برامــج التطويــر مــن مــكان ســكن املســتفيدين) أو (توفــر مواصــات
مــن مــكان الســكن إىل مواقــع تنفيــذ برامــج التطويــر).

ويتضح من النتائج املتعلقة باملعوقات والتحديات التي تحد من النجاح يف سوق
العمل ألفراد األرس ممن هم يف سن مناسبة للعمل ( 58 – 18سنة) ما ييل:
يشــكل ضعــف الدخــل أو العائــد املــايل ورشط وجــود ســنوات خــرة عمليــة طويلــة مــن أبــرز تحديــات

ســوق العمــل مــن وجهــة نظــر املســتفيدين.

يــي تلــك التحديــات (عــدم وجــود جهــات أو منظــات تعمــل عــى تقديــم التأهيــل والتطويــر والتدريــب
املناســب) أو (عــدم توفــر فرصــة عمــل يف مــكان قريبــة).

ويتضح من النتائج املتعلقة باحتياجات الراغبني يف
إطالق املشاريع الصغرية واألرس املنتجة ما ييل:

51%

األفــراد الذيــن هــم يف ســن
العمــل و يرغبــون يف إنشــاء
مشــاريع صغــرة أو أرس منتجــة

67%
من فئة اإلناث

يشــكل الدعــم املــايل أكــر احتياجــات الراغبــن يف املشــاريع،
يليــه دعــم التســويق ،ثــم الدعــم اإلداري للمــروع.

ويتضح من النتائج املتعلقة باحتياجات األفراد الصغار
يف األرس من عمر  17سنة فام دون ما ييل:

تعتــر (املســاهمة يف رفــع التحصيــل الــدرايس لألبنــاء) ،و(املســاهمة يف

تغطيــة احتياجــات مشــاركة األبنــاء يف األنديــة والجهــات التــي تقــدم برامــج
نوعيــة لألبنــاء) أعــى احتياجــات األرس للصغــار مــن أرسهــم.

يــي ذلــك مــن االحتياجــات (تطويــر مهــارات األبنــاء يف مجــال التقنيــة) و
(توفــر الربامــج الرتفيهيــة املناســبة لألبنــاء).

ويتضــح مــن النتائــج املتعلقــة باحتياجــات
املســنني الذيــن تجــاوزوا ســن العمــل
(فــوق ســن  )58مــا يــي:
تعتــر حاجــة املســنني اقتصاديــا ً (إىل تســهيالت يف تكاليــف
الخدمــات التــي يحتاجهــا) ،ونفســيا ً(إىل إتاحــة الفـــرص املمكنـــة
لشـــغل أوقـــات فراغهــم بشـــكل مناســب ومفيــد) ،هــي أعــى
احتياجاتهــم.
تعتــر (الحاجــة لتوفــر األدويــة الطبيــة لألمــراض) هــي أعــى
احتياجاتهــم الصحيــة.
تعتــر (الحاجــة إىل املســاعدة يف حــل املشــكالت األرسيــة)
أبــرز احتياجاتهــم االجتامعيــة.

التوصيات واملقرتحات
تعتــر حاجــة املســنني اقتصاديــا ً (إىل تســهيالت يف تكاليــف الخدمــات التــي يحتاجهــا) ،ونفســيا ً(إىل إتاحــة
الفـــرص املمكنـــة لشـــغل أوقـــات فراغهــم بشـــكل مناســب ومفيــد) ،هــي أعــى احتياجاتهــم.

.1

العنايــة بتمكــن العنــر
النســايئ يف األرس بتلبيــة
احتياجاتهــن التنمويــة مبــا يتوافــق
معهــن ،حيــث يشــكل النســاء أغلبية
معيــات األرس

53%

.2

توفــر برامــج ومبــادرات تعنــى برفــع
املســتوى التعليمــي ،حيــث إن غالبيــة مســتوى
تعليــم معيــي األرس دون املتوســط ،ونســبة
مــن ال يقــرأ وال يكتــب منهــم حــوايل

27%

بينــا نســبة الذيــن مل يتجــاوز
تعليمهــم املرحلــة االبتدائيــة

40%

.3

تخصيــص جــزء مــن املبــادرات التنمويــة
لرعايــة الجانــب الصحــي واحتياجاتــه ،وتقديــم
املبــادرات الصحيــة بالرشاكــة مــع جهــات
االختصــاص الصحــي وبخاصــة فيــا يتعلــق
باملشــكالت النفســية والصحيــة للمســتفيدين،
ألن ضعــف الســامة الصحيــة مــن املعوقــات
األساســية للربامــج التنمويــة ،ونســبة املعاقــن
مــن املعيلــن تبلــغ

15%

بينام نسبة الذين يعانون من أمراض نفسية

14%

ونسبة املعيلني يعانون من أمراض مزمنة متنوعة

38%

التوصيات واملقرتحات

.4

النســبة األكــر مــن
املعالــن والذيــن هــم يف ســن
العمــل هــم مــن فئــة الشــباب
دون ســن الثالثــن ،بنســبة

40%

يف الفئة العمرية ()22-18

37%

يف الفئــة العمريــة (،)29-23
وهــي رشيحــة واعــدة يف
مســتقبل االســتقرار االقتصــادي
لــأرس والتمكــن والتنميــة ،فمــن
املناســب تخصيــص جــزء مهــم
مــن املبــادرات وتوجيههــا
لتمكــن الشــباب.

.5

تعتــر املهــارات األساســية للتمكــن
املهنــي (التقنيــة والحاســب اآليل –
اللغــة اإلنجليزيــة) أبــرز تطلعــات واتجاهــات
املســتفيدين ورغباتهــم مــن الجنســن ،ثــم
تــأيت تاليــا ًاملهــارات الحرفيــة املختلفــة والتــي
متكنهــم مــن إطــاق مشــاريع األرس املنتجــة
والقــدرة عــى العمــل الحــر (كالخياطــة – الطبــخ
 التصميــم ،)...وتعتــر هــذه املهــارات مــنأولويــات املبــادرات التعليميــة التــي تناســب
احتياجــات الرشيحــة املســتهدفة.

.6

معظــم الرشيحــة املدروســة ( )76%مل
يحصلــوا عــى أي دورات تدريبيــة خــال الثــاث
الســنوات املاضيــة ،مــا أثــر عــى التطــور
الشــخيص وفاعليــة الحصــول عــى فــرص
عمليــة وظيفيــة ،ومــن املــوىص بــه تخصيــص
لجنــة تدريــب وتطويــر ،تقــدم خدمــات التدريــب
والتطويــر دوريــا ًوفــق احتياجــات الرشيحــة ،مــع
االهتــام بقيــاس أثــر التدريــب باســتمرار.

التوصيات واملقرتحات

.7

تعتــر منظومــة املســاندة
يف الحصــول عــى العمــل والتــي
تبــدأ مــن (اإلرشــاد املهنــي
ألهــم التخصصــات املتوافقــة
مــع املســتفيد) ،ومتــر بالتأهيــل
والتدريبــي املتخصــص ،انتهــاء
بتمكــن املســتفيد مــن أدوات
ومهــارات الحصــول عــى األعــال
والتنســيق مــع جهــات متنوعــة
الحتــواء وتوظيــف املســتفيدين،
هــي العنــارص األكــر احتياجــا
للرشيحــة القــادرة عــى العمــل
يف األرس.

.8

عنــد تصميــم برامــج التطويــر فــإن توفــر
الخــراء واملستشــارين ،مــع اســتخدام أســلوب
الجلســات التوجيهيــة املبــارشة هــي مــن
أفضــل وســائل االســتفادة وزيــادة التفاعــل عنــد
املســتفيدين -بحســب وجهــة نظرهــم -إضافــة
إىل تقديــم الربامــج بشــهادات معتمــدة.

.9

تعتــر منصــات التدريــب اإللكــروين غــر
املبــارشة هي أقــل وســائل التفاعل واالســتفادة
عنــد تدريــب املســتفيدين وتطويرهــم بحســب
نتائــج الدراســة ،مــا ينبــه إىل تقليــل االعتــاد
عــى مثــل هــذا األســلوب يف التطويــر.

.10

إطــاق مبــادرة متدرجــة ومتكاملــة
لتمكــن الراغبــن يف تأســيس مشــاريع
صغــرة تتناســب مــع قدراتهــم ،تبــدأ بقيــاس
أهليــة املســتفيد يف إدارة وتنفيــذ املــروع،
ثــم متكــن املهــارات والقــدرات املطلوبــة
للمشــاريع ،مــع مصاحبــة املســتفيد خطــوة
بخطــوة لحــد جاهزيــة املــروع لالســتقرار
والنمــو ،وميكــن أن تنفــذ املبــادرة بالرشاكــة
مــع املســؤولية املجتمعيــة للــركات والتجــار
والرشاكــة مــع الجهــات املتخصصــة لدعــم
وتطويــر املشــاريع الصغــرة.

التوصيات واملقرتحات

.11

مــن املبــادرات االســترشافية
واالســراتيجية ،تقديــم مبــادرة
مجتمعيــة يف منــاخ ترفيهــي
متنــوع الفعاليــات ملســاندة صغــار
أفــراد األرس مــع الرتكيــز عــى
رفــع التحصيــل الــدرايس ،وتطويــر
مهاراتهــم التقنيــة ،ففئــة الصغــار
ممــن هــم يف ســن  17ســنة فــا
دون ،هــم النســبة األعــى بــن
أفــراد األرس املســتهدفة بالدراســة
بنســبة

49%

من إجاميل أفراد األرس

47% 53%
الذكور

اإلناث

وتعتــر (املســاهمة يف رفــع
التحصيــل الــدرايس) ،و(املســاهمة
يف تغطيــة احتياجــات مشــاركة
األبنــاء يف برامــج نوعيــة لألبنــاء)
أعــى احتياجــات األرس للصغــار ،
يــي ذلــك مــن االحتياجــات (تطويــر
مهاراتهــم يف مجــال التقنيــة)
و (توفــر الربامــج الرتفيهيــة
املناســبة لهــم).

.12

تشــكيل لجنــة متخصصــة لتوفــر فعاليــات
مناســبة لكبــار الســن وتســهيل احتياجاتهــم
وتقديــم فعاليــات تشــغل أوقــات فراغهــم
بصــورة مناســبة ،وتعتــر حاجــة املســنني
اقتصاديــا ً(إىل تســهيالت يف تكاليــف الخدمــات
التــي يحتاجهــا) ،ونفســيا ً(إىل إتاحــة الفـــرص
املمكنـــة لشـغل أوقـــات فراغهم بشـكل مناسب
ومفيــد) هــي أعــى احتياجاتهــم ،يــي ذلــك
(الحاجــة لتوفــر األدويــة الطبيــة لألمــراض) صحيــا،
و (الحاجــة إىل املســاعدة يف حــل املشــكالت
األرسيــة) يف احتياجاتهــم االجتامعيــة.

املبادرات التنموية

01

مبادرة املهارات
املهنية األساسية

وصف املبادرة:
مبــادرة متخصصــة يف التدريــب عىل مهــارات اللغــة اإلنجليزية وأساســيات
الحاســب اآليل والتقنيــات املكتبيــة ،وتقــدم بالرشاكــة مــع املســؤولية
االجتامعيــة يف مراكــز التدريــب الرياديــة.

املستهدفون:
الذكور

اإلناث

يف سن العمل من رشيحة املستفيدين.

مربرات املبادرة:
تشــكل االحتياجــات األعــى طلبــا بــن املهــارات املطلوبــة لــدى الرشيحــة املســتهدفة

بالدراســة ضمــن الفئــات الســنية املناســبة للعمــل.

تتوافــق مــع دراســة تقييــم احتياجــات ســوق العمــل الســعودي والتــي أجرتهــا مؤسســة
مســك 2020
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مبادرة التمكني
الوظيفي واملهني

وصف املبادرة:
مبــادرة متكاملــة يف اإلرشــاد والتمكــن املهنــي (تحديــد امليــول املهنيــة والتخصصــات األنســب – وضــع

وتنفيــذ خطــة تدريــب متوافقــة مــع املســتفيد– تدريــب ميــداين بالرشاكــة مــع جهــات متخصصــة – توفــر
منافســات وفــرص وظيفيــة للملتحقــن واملنجزيــن للمبــادرة)

املستهدفون:

الشباب والشابات من سن ()29 – 18

الشباب

من سن ()29 – 18

الشابات

من سن ()29 – 18

مربرات املبادرة:
وفــق الدراســة فــإن الحصــول عــى فــرص العمــل والحصــول عــى دورات متخصصــة ومتقدمــة
تتوافــق مــع امليــول املهنيــة هــي أعــى االحتياجــات التنمويــة.
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مبادرة دعم املشاريع
الصغرية واألرس املنتجة

وصف املبادرة:
تأهيــل املســتفيدين املناســبني يف إطــاق مشــاريع صغــرة ومشــاريع أرس منتجــة بالرشاكــة مــع بنــك

التنميــة االجتامعيــة ومؤسســات املســؤولية االجتامعيــة عــر مراحــل( :تحديــد أهليــة املتقدمــن إلدارة

املشــاريع – قيــاس الفجــوة واالحتياجــات التدريبيــة – تقديــم التدريــب املتخصــص – تقديــم جلســات
استشــارية – تكليــف بتصميــم املــروع والدراســة – الرشاكــة مــع جهــات راعيــة وداعمــة إلطــاق
املشــاريع – رعايــة للمــروع وإرشاف عــى كفــاءة التنفيــذ)

املستهدفون:

املستفيدون الراغبون يف إطالق مشاريع وأرس منتجة

مربرات املبادرة:
حوايل نصف الرشيحة لديها رغبة يف إطالق مشاريع تجارية.
برنامج التحول الوطني يهدف إىل زيادة مساهمة األرس املنتجة يف االقتصاد
يتوافــق متويــل األرس املنتجــة مــع الهــدف االول والثــاين والثامــن مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة.
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مبادرة نادي
الناشئني

وصف املبادرة:
نــادي اجتامعــي ترفيهــي تعليمــي يقــام بالرشاكــة مــع مركــز أو مدرســة أهليــة أو حكوميــة متكاملــة
املرافــق ،يقــدم أنشــطة ترفيهيــة وقيميــة ودورات تقنيــة إضافــة إىل برامــج تقويــة يف املــواد الدراســية
مــع مراعــاة مناســبة املــكان وتوفــر املواصــات.

املستهدفون:

أبناء األرس املستفيدة ممن يف مراحل التعليم العام

ابتدايئ

متوسط

ثانوي

مربرات املبادرة:
تغطــي املبــادرة أعــى االحتياجــات لألبنــاء يف الحيــاة والدراســة مــن وجهــة نظــر أوليــاء األمــور

مــن حيــث رفــع مســتوى التحصيــل الــدرايس عنــد األبنــاء وتقديــم برامــج ترفيهيــة ونوعيــة
لألبنــاء واكتشــاف القــدرات واملواهــب وتطويــر مهــارات االتصــال والتواصــل.
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مبادرة مهن
املستقبل

وصف املبادرة:
مبــادرة تســتهدف الفئــات الســنية الشــابة يف األرس لتأهيلهــم يف مجــاالت املهــن التقنيــة والحديثــة األكــر
احتياجــا يف املســتقبل واملتوافقــة مــع رؤيــة اململكــة  ،2030ومتكينهــم من االســتفادة منها يف مجــال العمل

الحــر أو يف مجــال الوظائــف األكــر طلبــا (.مثــل  :صناعــة املحتــوى ،البيانــات الضخمــة ،مهــارات إنتــاج الوســائط
التعليميــة ،التســويق اإللكــروين ،إدارة حســابات التواصــل ،تطبيقــات الــذكاء الصناعــي ،برمجــة التطبيقــات
وغريهــا )..وتعتمــد هــذه املبــادرة عــى إجــراء تشــخيص وكشــف للشــخصيات وميولهــم املهنيــة ونقــاط القــوة،

وفرزهــم يف مســارات تطويريــة ،ودمجهــم يف دورات وجلســات مــع خــراء ومختصــن ،وارشاكهــم يف تدريــب

عمــي ضمــن جهــات متخصصــة يف املجــاالت.

املستهدفون:

الرشيحة العمرية من  ،23 – 16من أفراد األرس

مربرات املبادرة:
أظهــر تقريــر وظائــف املســتقبل الصــادر مــن منتــدى االقتصــاد العاملــي أن عــددا كبــرا مــن

املهــارات 42%- -ســوف يتعــرض للتغيــر وعــدد كبــر مــن الوظائــف ســتتعرض لالختفــاء ،كــا ذكــر

التقريــر وجــود فجــوة بــن مهــارات البحــث العلمــي والباحثــن عــن العمــل.

نســبة كبــرة مــن أفــراد األرس يف ســن التعليــم واختيــار التخصــص ( )-22 16ومــن املهــم
إعدادهــم للمســتقبل مبراعــاة املتغــرات.

هنــاك اتجــاه تنظيمــي يف دعــم العمــل الحــر ودعمــه ،وســترتكز كثــر مــن هــذه األعــال يف
اســتخدامات التقنيــة.
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مبادرة فرص
املدينة املنورة

وصف املبادرة:
مبــادرة تقــوم بدراســة وتحليــل منــاخ العمــل والفــرص االســتثامرية املعتمــدة عــى املميــزات التنافســية

للمدينــة املنــورة ،مثــل خصائصهــا يف اســتقبال الــزوار ومــا يحيــط ذلــك مــن خدمــات ميكــن تقدميهــا
لهــم كخدمــات الســياحة الدينيــة  ،ومــا متتــاز بــه املدينــة مــن فــرص زراعيــة يف التمــور وغريهــا،

ورغبــة املســلمني يف أنحــاء العــامل يف اقتنــاء مصنوعــات مــن إنتــاج املدينــة .وتعتمــد الدراســة عــى

تحليــل ســوق العمــل يف املدينــة والفــرص املمكنــة وأبــرز األفــكار واملشــاريع التــي ميكــن أن توظــف

املســتفيدين مــن جمعيــة الــر وتحقــق االكتفــاء لهــم باالعتــاد عــى هــذه الفــرص.

املستهدفون:

رشيحة الراغبني يف املشاريع واألرس املنتجة ،والباحثني عن العمل.

مربرات املبادرة:
مركزية املدينة يف اململكة العربية السعودية وتفردها بخصائص ميكن استثامرها.
أكرث من  % 51من الرشيحة املستهدفة يرغبون بإطالق وإدارة أعامل ومشاريع خاصة.
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مبادرة السالمة
الصحية والنفسية

وصف املبادرة:
مبــادرة تهتــم بتوفــر الرعايــة النفســية للمســتهدفني بالرشاكــة مــع جهــات متخصصــة (وزارة الصحــة-
الصحــة النفســية – مراكــز العــاج والتأهيــل النفــي) ،وذلــك لتخفيــف حدة املشــكالت النفســية والصحية

عــى املســتفيدين ،وتصميــم أعــال كســب تتناســب مــع وضعهــم النفــي والصحــي ،وتتضمــن لقــاءات

تشــخيصية ،خطــة عــاج ،تصنيــف لحــدة الحــاالت ،متابعــة ورعايــة مســتمرة ،واقــراح األعــال املناســبة.

املستهدفون:

املستهدفون املصابون بأمراض نفسية واعتالالت صحية.

مربرات املبادرة:
حوايل  70%من رشيحة املعيل األرسي مصابون باعتالالت صحية أو نفسية.
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مبادرة منتدى
املرأة

وصف املبادرة:
تخصيــص مبــادرة ملنتــدى أو ملتقــى اجتامعــي موجــه للنســاء وبخاصــة املعيــات ،بتخصيــص
مستشــارات يف مجــاالت مختلفــة ،وإرشــاد يف إدارة شــؤون األرسة ومواكبــة احتياجاتهــا،
وتوفــر تطويــر وتدريــب متخصــص ويتــواءم مــع ظروفهــن املتنوعــة.

املستهدفون:
رشيحة النساء

من معييل األرس

املعاالت من الفتيات وبخاصة
يف أرس تعولها امرأة.

مربرات املبادرة:
 53%من معييل األرس يف الرشيحة من النساء وهو يضيف احتياجات ومتطلبات وأعباء أكرب عليهن.
كام أن النساء بعامة هم الرشيحة األكرب يف األرس.
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مبادرة التأهيل
العلمي

وصف املبادرة:
مبــادرة تعليميــة موجهــة لتحقيــق اســتكامل الدراســة الثانويــة والجامعيــة للرشائــح العمريــة
تحــت ســن  50ممــن مل ال تتجــاوز مســتوياتهم التعليميــة املتوســط أو االبتــدايئ ،ولتعليــم

القــراءة والكتابــة ملــن تجــاوزوا ســن الخمســن ،بالرشاكــة مــع وزارة التعليــم ومــدارس التعليــم
األهــي وتوفــر منــح مــن كليــات وجامعــات املدينــة.

املستهدفون:

األفراد من أصحاب املستوى املتدين يف التعليم يف األرس

مربرات املبادرة:
 40%من املعيلني تعليمهم دون االبتدايئ و 27%منهم ال يقرأون وال يكتبون.
 21%من املعالني تعليمهم متوسط فام دون ،وأكرث من  50%مل يتجاوزا التعليم الثانوي.
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مبادرة تقدير
كبار السن

وصف املبادرة:
مبــادرة تقــوم بدراســة وتحليــل منــاخ العمــل والفــرص االســتثامرية املعتمــدة عــى املميــزات

التنافســية للمدينــة املنــورة ،مثــل خصائصهــا يف اســتقبال الــزوار ومــا يحيــط ذلــك مــن خدمــات ميكــن

تقدميهــا لهــم كخدمــات الســياحة الدينيــة  ،ومــا متتــاز بــه املدينــة مــن فــرص زراعيــة يف التمــور
وغريهــا ،ورغبــة املســلمني يف أنحــاء العــامل يف اقتنــاء مصنوعــات مــن إنتــاج املدينــة .وتعتمــد

الدراســة عــى تحليــل ســوق العمــل يف املدينــة والفــرص املمكنــة وأبــرز األفــكار واملشــاريع التــي

ميكــن أن توظــف املســتفيدين مــن جمعيــة الــر وتحقــق االكتفــاء لهــم باالعتــاد عــى هــذه الفــرص.

املستهدفون:

رشيحة الراغبني يف املشاريع واألرس املنتجة ،والباحثني عن العمل.

مربرات املبادرة:
تعتــر الحاجــة إىل إتاحــة الفرصــة املمكنــة لشــغل أوقــات كبــار الســن مبــا يناســبهم ،مــن أكــر
االحتياجــات وفــق الدراســة.

