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  قدمة عن البحثم

 

كلفت مؤسسة تكافل جمموعة األغر بإعداد هذا التقرير والذي يضع اإلطار العام إلستراتيجية وخارطة طريق 
فرص أفضل للتعلم جلميع الطالب  توفريجودة، للنهضة مبجتمعنا السعودي وتساعدها على حتقيق أهدافها بكفاءة و

  . الطالباتو

فباإلضافة .  يتضمن هذا التقرير نتائج البحث املبدئي اليت قامت به جمموعة األغر ملسح الربامج املشاة حملياً وعاملياً
استبيان وزع على املشاركني بورشة عمل نظمتها إىل الزيارات امليدانية للهند ومدرستني جبدة، مت حتليل نتائج 

 جمموعة األغر، وصوالً إىل أهم خمرجات ورش العمل مع شركاء النجاح واليت يف جمملها رمست اإلستراتيجية
  . واخلطوات اليت جيب على تكافل إتباعها
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I. رنبذة تعريفية عن جمموعة األغ: 

ىل جمتمع معريف من خالل إىل حتويل اململكة إدف غري رحبية حاوية فكرية سعودية مستقلة  هي جمموعة األغر
  .  جتماعية والثقافية واالقتصاديةة يف جماالت التنمية االيتزويد صناع القرار باخليارات اإلستراتيج

تعزيز عملية حتويل اململكة العربية السعودية إىل جمتمع معريف من خالل إشراك اجلهات  على اموعة رسالة تقوم
  . ذات العالقة يف حوارات لتقدمي اإلستراتيجيات واخليارات

هداف جمموعة األغر صياغة وإعداد دراسات إستراتيجية تتعلق بالقضايا االجتماعية والثقافية أهم أومن 
  . ةؤثرة يف اململكة العربية السعوديواالقتصادية امل

استراتيجية مؤسسة تكافل اخلريية كوا ستصبح  وانطالقاَ من هذا الدور أرتأت جمموعة األغر املشاركة يف وضع
  .  مؤسسة ذات مردود تنموي واضح يف اتمع

 
II. قبل الدراسة –لتصور املبدئي ا( تكافل مؤسسةعن  نبذة تعريفية(: 

ة، باإلضافة يستخدم إال يف احلاالت الكارثي صندوق التكافل االجتماعي وال جبهود مدرسيه، كان هناك يف السابق
صندوق الطلبة و الربامج القائمة يف املدارس مبجهود مدرسي جلمع التربعات للطلبة والطالبات احملتاجنيبعض ل

  . لدعم طالب املدارس عن طريق املقاصف املدرسية
هذه الظروف إعانات ماديه لبعض شرائح الطلبه احملتاجني لتخفيف أثر  التعليم توزع حالياًوزارة التربيه و كما أن

  :هم كما يليعلى مواصلة تعليمهم و

  

  بعض اإلعانات اليت تقدم من وزارة التربية والتعليم

  ريال 600     :متوسط
 ريال 600       :ثانوي

  املغترباتالطالبات / الطالب  الثانويةة واملتوسط نياملرحلت

  ريال 200      :ابتدائي
  ريال 300     :متوسط
 ريال 300       :ثانوي

سنوات يف التعليم  10كملوا أالذين 
و توفوا وهم ميارسون التدريس حبد أ
 بناءأ 4قصى أ

بناء املعلمني أ الطالبات/ الطالب 
 واملعلمات املتوفني

  ريال 150     : ابتدائي
  ريال 300     :متوسط
 ريال 300       :ثانوي

هليهم املادية أاليت ال تسمح حالة 
بنائهم وبنام أواالجتماعية يف انتظام 

 يف التعليم
 طالبات القرى النائية/ طالب 

ىل إتعويض بنسبة العجز الواقع 
 العجز الكلي

 الطالبات املصابون/ الطالب  ىل عجزهمإصابات تؤدي إ
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  هـ 1433 – 1432عانة للعام اإلر عانة القرى النائية ومقداإعدد الطالب الذين يصرف هلم 
مجايل املبلغ املطلوب إ

 )مليون(
ة للطالب أاملكافمقدار 

 )ريال( شهرياً
مجايل عدد الطالب املتوقع إ

 )لفأ(
 ةياملرحلة الدراس

 االبتدائي 59 150 80
 املتوسط والثانوي 47 300 127

 اموع لفأ 106  مليون ريال 207

 ـه1433 – 1432عانة للعام اإلر مقداعانة القرى النائية وإ عدد الطالبات الاليت يصرف هلن
املبلغ املطلوب مجايل إ

 )مليون(
ة للطالبة أمقدار املكاف
 )الريال( ًشهريا

مجايل عدد الطالبات إ
 )لفأ(املتوقع 

 املرحلة الدراسية

 االبتدائي 43 150 58
 املتوسط 16 300 43
 الثانوي 12 300 33

 اموع لفأ 71  مليون ريال 134

  ـه1433 – 1432عانة للعام اإلر دل اغتراب ومقداعانة بإعدد الطالب الذين يصرف هلم 
مجايل املبلغ املطلوب إ

 )مليون(
 ة للطالبفأمقدار املكا
 )ريال( ًشهريا

املتوقع  البمجايل عدد الطإ
 )لفأ(

 ةياملرحلة الدراس

 املتوسطة 10 600 54
 الثانوية 11 600 59

 اموع لفأ 21  مليون ريال 113

  ـه1433 – 1432عانة للعام اغتراب و مقدار اإلعانة بدل إهلن عدد الطالبات الاليت يصرف 
مجايل املبلغ املطلوب إ

 )مليون(
 اتة للطالبأمقدار املكاف
 )ريال( شهرياً

املتوقع  اتبالمجايل عدد الطإ
 )لفأ(

 ةياملرحلة الدراس

 املتوسطة 2 600 11
 الثانوية 3 600 16

 اموع آالف 5  مليون ريال 27
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  .  اخلريية تكافلصدرت موافقة وزارة الشؤون االجتماعية على إنشاء مؤسسة   هـ2/9/1431 بتاريخ

املؤسسة هلا صفتها االعتبارية املستقلة وال ترتبط بوزارة التربية والتعليم بشكل مادي أو إداري، ويرأس جملس 
  . أمنائها وزير التربية والتعليم

 مساعدة وهي املؤسسة رسالة حتقيق جلاملقام السامي من أ من ريال مليون 476بدءاً بـ  سنوية إعانة ختصيص مت
 على يربو ما ختدم تكافل مؤسسة أن علينا خيفى وال ،العام التعليم مراحل يف والطالبات الطالب من احملتاجني
  . واحملافظات باملدن فروعها خمتلف يف والبنات للبنني مدرسة ألف الثالثني

  اإلطار العام لعمل مؤسسة تكافل

 تقدم ومساعداا العام، التعليم مدارس يف والطالبات الطالب من للمحتاجني العون يد مد على تركيزها .1
  . متتالية مراحل على

 مدراء يرأسها املدارس، على موزعة متخصصة جلان طريق عن املستحقني حتديد يف الشديدة الدقة حتريها .2
 التوعية ومشرف جتماعياال واملرشد التدريس هيئة من ثالثة عضوية إليها مضافاً املدارس هذه ومديرات
  . الطالباتو الطالب من واحملتاجني األيتام لتحديد احلي بأهل االستعانة تتم كذلك ،الطاليب والنشاط

 التربية وزارة تكليف جانب إىل تطوعي املدرسية اللجنة عمل كون وذلك اإلدارية مصاريفها اخنفاض .3
 املركز يف تتم متقنة حاسوبية برامج وفق تتم فهي املؤسسة أعمال كافة أما للفرع، طرفها من مديراً والتعليم
  . بالرياض الرئيسي

 يف وأسرهم الطالباتو الطالب لكرامة يسيء قد أمر ألي مباشر غري أو مباشر بشكل اإلشارة عدم مراعاا .4
 مساعدات من تقدميه يتم ما حىت أو لألسر إيصاله يتم ما أو املدرسة خلدا يف كان ما سواًء مساعداا كل
  . وسواها أهلية مؤسسات أو شركات من تقدم عينية

 . أخرى جهات أي مع عينية أو مالية مساعدات كانت سواًء ملؤسسةا قبل من املقدمة اخلدمات تعارض عدم .5
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  اهليكل التنظيمي احلايل ملؤسسة تكافل اخلريية

  
  جملس األمناء

  وزير التربية والتعليم رئيس جمـلس األمناء رئيس املؤسسة/  فيصل بن عبد اهللا بن حممد آل سعودصاحب السمو األمري 
 الصفة االسم  م

 عضو عبد اهللا بن سليمان بن حممد املنيع/ معايل الشيخ      1
 عضو عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن املطلق/ معايل الشيخ      2
 نائب للرئيس فيصل بن عبد الرمحن  املعمر/ معايل األستاذ      3
 عضو خالد بن عبد اهللا بن إبراهيم السبيت/ معايل الدكتور      4
 عضو نورة بنت عبد اهللا بن مساعد الفايز/ معايل األستاذة      5
 عضو بندر بن حممد محزة حجار/ معايل الدكتور     6
 عضو أمحد بن عمر بن حممد الزيلعي/ األستاذ الدكتور      7
 عضو سليمان بن عواض بن خلف الزايدي/ األستاذ      8
 عضو نالسارة بنت حممد بن ناصر اخلث/ ة األستاذ     9

 عضو يجة بنت اء حسني عزي/ الدكتورة      10
 عضو سلمان بن حممد حسن عبد اهللا اجلشي/ األستاذ      11
 عضو مطر بن أمحد رزق اهللا الزهراين/ األستاذ      12
 عضو أمحد بن سليمان بن عثمان األمحد/ األستاذ      13
 عضو ناصر بن حممد بن عبد الرمحن اخلريف/ األستاذ      14

 

أمني الس جملس األمناء

وزير التربية والتعليم رئيس 
جملس األمناء رئيس املؤسسة

نائب الرئيس

اللجنة التنفيذية املدير العام 
التنفيذي

مراقبة حسابات 
البنوك إدارة الشؤون املالية إدارة الشؤون 

اإلدارية إدارة املوارد جلنة تكافل يف إدارة 
التربية والتعليم

جلنة تكافل يف كل 
بنات -مدرسة 

جلنة تكافل يف كل 
بنني -مدرسة 

شؤون الفروع الشؤون الطبية مركز احلاسب 
واملعلومات

السكرتاريةاحملاسب القانوين

فروع املؤسسة يف املدن واحملافظات 
يف مقر إدارة التربية والتعليم
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  اللجنة التنفيذية
  

  اللجنة التنفيذية
  العمل  االسم م
 رئيساً املعمرالرمحن  فيصل بن عبد/ ستاذ معايل األ 1
 للرئيس نائباً محد بن عمر بن حممد الزيلعيأ/ ستاذ الدكتور األ 2
 عضو سليمان بن عواض بن خلف الزايدي/ ستاذ األ 3
 عضو اهللا اجلشي سلمان بن حممد بن حسن عبد/ ستاذ األ 4
 عضو سارة بنت حممد بن ناصر اخلثالن/ ستاذة األ 5
 عضو محدعثمان األمحد بن سليمان بن أ/ ستاذ األ 6

  
III. تكافل ؤسسةجية مليستراتمنهجية األغر يف تصميم اإل: 

  : استندت جمموعة األغر يف تصميم استراتيجية مؤسسة تكافل على أربعة حماور رئيسية وهي
نامج املشاة لرب العاملية يف جمال دعم الطلبة احملتاجنيو احمللية، اإلقليمية فضل املمارسات والنماذجأدراسة  .1

 :وقد استندت هذه الدراسة على شقيني ،ة تكافلمؤسساخلدمات املقدمة من قبل 

مراسلة املكتبات والوزارات والربامج ، عرب البحث على شبكة اإلنترنت واألول تضمنت دراسة ثانوية -
  املختلفة واملتنوعة يف اخلارج

  مدرستني حمليتني يف مدينة جدةىل زيارة إالشق الثاين تضمن زيارات ميدانية يف اهلند، باإلضافة  -

 د من املشاركنيعد على وزع استبيان .2

 اعي ومجعيات مماثلة ملؤسسة تكافلمقابالت مع خمتصني يف جمال العمل االجتم .3

  تيجية على ضوء ما مجع من معلوماتعمل مع شركاء النجاح لوضع استرا ورش .4

 لربنامج تكافل استعراض مناذج من برامج مماثله حملياًتائج ن .1

اخلربات داخل اململكة العربية السعودية حملية ملسح القدرات و بإجراء دراسة والًأر من جمموعة األغ قام فريق حبث
 وء على إمكانية تبادل اخلرباتوتتجلى أمهية نتائج هذه الدراسة احمللية بتسليط الض.  تكافل ؤسسةمللربامج مشاة 

 ،بطريقة أفضل من الطالب الغالية خلدمة هذه الشرحية املشاة اجلمعيات احملليةتكافل و مؤسسةبني  تعاونالو
  .ة غرار اجلمعيات والربامج العاملي حتياجات والثقافة احمللية علىمعرفة وطيدة باال هذه اجلمعيات لديهاأن  وخصوصاً
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   :منوذجني جلمعيات خريية حملية
دف  م2003عام  يف" الزي املدرسي"برنامج للتنمية واخلدمات االجتماعية  طلقت مجعية ماجد بن عبد العزيزأ

.  املدرسي للطلبة والطالبات احملتاجني مبنطقة مكة املكرمة زيتوظيف السيدات ذوات الدخل احملدود خلياطة ال
امهت يف إجياد فرص ولقد أوجدت مجعية ماجد ذا الربنامج منوذجاً مت من خالله إجياد قنوات تربعية للمحسنني وس

  .  عمل لسيدات ذوي الدخل احملدود وإجياد زي مدرسي للطلبة والطالب احملتاجني
ىل إحصائيات إالفقرية يف بعض أحياء جدة، وتوصلت من خالهلا ر كتفاء منهجية لتحديد األسابينما وضعت مجعية 

، نسبة )ذكور وإناث(ل التعليمية املختلفة مهمة مثل أعداد الطلبة والطالبات يف األحياء، نسبة التسرب يف املراح
  . التسرب لألسباب املادية، نسبة األمية وعدد الراغبني يف استكمال تعليمهم وغري قادرين

يف  احملتاجنيالطالبات الطلبه وومجع تلك املعلومات املهمة عن  حملياً جتربة هاتني اجلمعيتني يف طرح هذه املشاريع إن
الربامج وتستفيد من إجيابيات  مقننه ال تتكرر فيها ستساعد األغر يف وضع إسترتيجية السعوديةاململكة العربية 

   . تتفادى سلبيات هذه التجاربو

  لربنامج تكافلاً إقليمي نتائج استعراض مناذج من برامج مماثله .2
إلجياد حلول مبتكرة الذي يسعى يف مصر وىل مشروع إنسان إ على الصعيد اإلقليمي، توصل فريق البحثو

تعتمد الفكرة األساسية ملشروع إنسان على معاجلة مشكلة الفقر  . وحديثة لتحقيق ضة تنموية يف العامل العريب
ويتابع هذه األسر  . واألمية عن طريق عمل مشروعات صغرية لألسر الفقرية اليت ترك أوالدها التعليم بسبب الفقر

كامل يقدمون هلا أنواعاً من الدعم املعنوي ويشاركوا حياا اليومية على كافة جمموعة من مخس متطوعني ملدة عام 
ويعطي املشروع فرصة كبرية للمتطوعني لتجربة نوع  . )الصحية واالجتماعية والتعليمية واالقتصادية(اجلوانب 

جديدة وبيئة يف  جديد من احلياة، وحتمل املسؤولية ومواجهة املشاكل والعقبات والتفاعل مع طبيعة أشخاص
  . الغالب تكون خمتلفة عن بيئة املتطوعني

يعمل خالل فترة ) سنة 15-7(و أكثر يف املرحلة العمرية ألديها طفل اليت احملتاجه يقبل مشروع إنسان األسر 
الدراسة ليساعد يف إعالة أسرته، أو ال ينتظم أو انقطع بشكل كامل عن حضور املدرسة بسبب سوء حالته 

كما يقبل مشروع إنسان األسر الفقرية اليت لديها طفل أو أكثر مل .  ية أو عدم اكتمال احتياجاته املدرسيةاالقتصاد
 . سنوات وأتى عليه سن التقدم للمدرسة ومل يتقدم للمدرسة بسبب فقر أسرته 10يتجاوز عمره 

عة شؤوا هذه األسر ومتاب، ويقوم على رعاية  اآلنإىل مشروعاً 700تنفيذ وقد جنح مشروع إنسان يف مصر ب
 100ال تتوقف قصة جناح مشروع إنسان عند مصر، إذ مت تنفيذ  و.  مجيع احملافظات متطوع ينتشرون يف 3500
 510ملائة أسرة فقرية على طول مديريات حمافظة حضرموت يف اليمن، يتابع هذه املشروعات  صغرياً مشروعاً
  .  متطوع
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  دراسة تفصيلية -  مماثله عاملياًاستعراض مناذج من برامج  .3

  :اهلدف من الدراسة
الوصول إىل أفضل الربامج الناجحة واملتميزة حول العامل باستخدام أساليب البحث والتنقيب للتمكن من وضع 

احملتاجني على منهجية مدروسة بعناية تناسب منط احلياة يف بالدنا وحتقق رؤية تكافل يف مساعدة الطالب والطالبات 
  . إكمال دراستهم

  :منهجيتنا يف البحث

  اإلنترنتالبحث عرب شبكة  .1
  والوزارات ومراكز األحباث العامةمراسلة املكتبات واجلامعات  .2
  مج املختلفة واملتنوعة يف اخلارجالتواصل عرب الربيد اإللكتروين واهلاتف مع الربا .3
  لية الربامج قبل السفر ملعاينتهاالتأكد من مصداقية وفاع .4

يف براجمها ة تكافل اليت من املتوقع أن تقدمها مؤسسإجياد الربامج املشاة لربنامج اخلدمات بالتحقق وقام فريق حبثي 
 توصل إىل وجود أفضل املمارسات العاملية يف هذا اال يف عدد من الدول وهي سنغافورة، كوريا، تركيا، األردنو
  . فنلنداو

  
  

  

  

  

  

  
 
  
  



10 
 

 

 
 

  :ةيسنغافورالتجربة ال 
  الوضع الراهن للدعم املقدم للطلبة احملتاجني يف سنغافورة

ىل رفع مستويات إخرى لصاحل احملتاجني واليت أدت أتقدم رؤية عامة للربامج اليت تدعمها احلكومة ومؤسسات 
مايو  ةسنغافورمعيشة الفقراء واملعوزين كما تقدم اخلطط الوطنية لشبكة األمان االجتماعي للطلبة احملتاجني يف 

  . م2008
  املبادئ اليت تقوم عليها شبكة األمان االجتماعي

 اللتزام املتبادل وليس االستحقاقا: عتماد على الذاتاال -
  األسرة كخط دعم أول -
 كنهج لألداء" أيد كثرية تساعد"  -

  اهليكل التنظيمي .1
  :واخلطط اخلاصة باملواطنني حمدودي الدخل تتم صياغتها من قبل هاستراتيجيات الرفا

 الوزارات -
 االس التأسيسية -
 ةاملنظمات الغري حكومي -
 اخلريية همؤسسات الرفا -
 املؤسسات اخلريية -
 مصادر أخرى للدعم -

 النموذج املايل .2

البنية التحتية اخلاصة ا، وتصميم رساء دعائم إىل تنويع النظام التعليمي، وإتتمثل وصفة النجاح يف سعي احلكومة 
  :نظام للرفاه يضمن وجود اجلدارة يتضح ذلك من خالل اآليت

مليون دوالر سنغافوري يف  8683نفاق إنفاق على التعليم على الرغم من الركود االقتصادي حيث مت ازدياد اإل - 
  م2010يون دوالر سنغافوري يف عام مل 9910 و م2009عام 

من خالل قنوات خمتلفة حبيث يتخذ كل مصدر من مصادر التمويل القرار " أيد كثرية تساعد" السري على ج  - 
 لذلك بشكل مستقل وخيتلف النهج وفقاً

 ت مالية من خالل مدارسهم سنوياً بطلبات للحصول على مساعدانييتقدم الطلبة احملتاج - 
 خفاء هويات الطلبة يف ظل اخلططة وصرحية وال تبذل أية حماوالت إلبرامج املساعدات املالية مفتوح - 
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  مصادر الدعم املايل واالجتماعي .3
 وزارة التعليم -
 املؤسسات املوجودة يف املدارس -
 اجلماعات اخلريية -
 غري ذلك -

 لربامج املتاحةا .4
 مركز خدمة األسرة  - 
 واليت تفوق موارد املدارس ةوصول رئيسي للحاالت احملتاج •
 اخلرييةية تابعة ملؤسسات الرفاه خدمة اجتماع •
أيد "يلعب مركز خدمة األسرة دور نقطة االلتقاء الرئيسية مع األسرة احملتاجة وأذرع الدعم املتعددة يف نطاق ج  •

 ـر الواقعة حتت ضغوط متعددة على املساعدات الالزمةسللعمل على حصول األ" ة تساعدكثري
 

 م1993نظام ايديوسيف / خطة األوقاف التعليمية  - 
 التعليمية لكافة املواطنني السنغافورينيتعظيم الفرص  •
 منح متعددة تعتمد على الربامج وأخرى على اجلدارة •
 صناديق •
 منح دراسية  •
 منح مالية ومكافآت ملساعدة جمتمع الطلبة بشكل عام والطلبة احملتاجني كحافز على حسن األداء  •

 
 احلكومة - 
 م 2006يف عام " صناديق الفرص "  نشاءخصصت منح مرة واحدة للمدارس إل •
ثراء ومن ذلك الطلبة احملتاجني من حيث فرص اإل يتمثل اهلدف من تلك املنح يف مساعدة املدارس على املساواة بني •

 برامج ورحالت دراسيةمساعدم على امتالك أجهزة حاسوب خاصة م واملشاركة يف 
 

 وزارة التعليم - 
 ىل أسر حمدودة الدخل إىل الطلبة احملتاجني املنتمني إتقدم خطط املساعدات املالية اخلاصة بالوزارة  •
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  :خطة املساعدات املالية للمدارس املعانة من قبل احلكومة

  املدارس األولية
 راسية على طلبة املدارس األولية ال تنطبق الرسوم الد •
 دوالرا5.50ً سقاط كامل للرسوم املتنوعة املعتادة البالغة إ •
 كتب دراسية جمانية •
 عانة مواطنإ% 75 •
 اختباررسوم  •

  املدارس الثانوية
 دوالرات  5سوم الدراسية البالغة سقاط كامل للرإ •
 دوالرات  8وعة املعتادة البالغة سقاط كامل للرسوم املتنإ •
 كتب دراسية جمانية •
 عانة مواطنإ% 75 •
لرسوم االختبارات  %100  املسجلون يف خطة املساعدات العامة إعانةنيومينح الطلبة احملتاج ،رسوم اختبار •

  الوطنية 
فطار ية وذلك من خالل برنامج اإلتدعم وزارة التعليم الطلبة املسجلني يف خطة املساعدات املالية يف املدارس األول •

 ملدارس بواقع دوالر واحد للمدرسةفطار اإاملدرسي حيث تستفيد املدارس من صندوق 
 

 ملدارس ا
 اصة ا خلدمة طلبتها احملتاجني رشادات خإتضم  •
 رشاد وموجهني إطار الفريق املتعدد املهارات والذي يتألف من مدرسني ومسئويل إتشكل كل مدرسة جلنة ضمن  •
ملدارس بتمويل جمالس إدارة استشارية للمدارس وكذلك لجان االتقوم املؤسسات املوجودة يف املدارس مثل ال •

 الطلبة احملتاجني 

  صناديق اللجنة االستشارية للمدارس 
تتم إدارة صندوق اللجنة االستشارية للمدارس من قبل اللجنة االستشارية للمدارس واليت تتألف من أولياء  •

 سكرتري الفخري غل املدير منصب الوالقادة األساسيني ويش رجال األعمالاخلرجيني، املتخصصني،  ،األمور
 احلكومية لصاحل املدرسة وطلبتهايتم استالم هبات وتدبري أموال من قبل كافة املدارس  •
املالية اخلاصة  ىل ذلك، ميكن استخدامها ملساعدة الطلبة احملتاجني الغري مستحقني يف ظل خطة املساعداتإباإلضافة  •

 بوزارة التعليم 
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  صناديق جلنة إدارة املدارس
اخلرجيني، املتخصصني، ، ملدارس ويتألف من أولياء األمورصندوق جلنة إدارة املدارس من قبل جلنة إدارة اتتم إدارة  •

 غل املدير منصب السكرتري الفخري ويش ، والقادة املؤسسينيرجال األعمال
تتشكل صناديق جلنة إدارة املدارس من اهلبات اليت مت احلصول عليها واألموال اليت مت تدبريها من قبل كافة  •

 املستقلة لصاحل املدرسة وطلبتها املدارس املعانة من قبل احلكومة واملدارس 
 ظل خطة املساعدات استخدام صندوق جلنة إدارة املدارس ملساعدة الطلبة احملتاجني الغري مؤهلني يف ميكن أيضاً •

  املالية اخلاصة بوزارة التعليم

  :خرى اليت تدعم الطلبة احملتاجني، منها على سبيل املثالاملنظمات األ
 :صندوق يل وي كنج ألطفال املدارس احملتاجني - 
 لذكرى والده  يل هيوك كوي ختليداً/ نشاؤه من قبل الراحل السيدإعبارة عن صندوق ائتمان مت  •
مدرسة أولية وثانوية وميثل  100سوف يتم استخدام الدخل السنوي للصندوق البالغ حوايل مليون دوالر لعدد  •

  دوالر سنوياً  10.000طلبة خطة املساعدات املالية غالبية املستفيدين حيث حيصلون على
 عدم ى اهلبات وأفضل كيفية ملساتتمتع املدارس مبرونة تقرير الطلبة الذين سوف حيصلون عل •
يغطي ذلك قطاعات مثل النقل، عالوات الوجبات، املصروفات الدراسية املتأخرة، القرطاسية، الزي املدرسي،  •

 ىل اخلارج إثراء والرحالت التعليمية ليت تنظمها املدارس مثل برامج اإلواألنشطة ا املساعدات السمعيةالنظارات، 
 :م2000صندوق ستريت تاميز ملصروف اجليب يف املدارس  - 

 صندوق ستريت تاميز ملصروف اجليب  ةوهي الصحيفة الوطنية لسنغافور ،أنشأت ستريت تاميز •
 اليوم الدراسي عاشتهم أثناء دودة الدخل مبنحهم مصروف جيب إلتساعد الطلبة احملتاجني من األسر احمل •
 لس الوطين للخدمة االجتماعية القائم على اإلدارة هو ا •
 مركز خدمة األسرة أو بيت األطفال لصاحل العمالء املؤهلني : مثال - للمؤسساتقدمي دفعات ربع سنوية ت •
باستثناء (أو أقل  عاماً 16 ه، سنبشكل دائم ةيف سنغافور أو مقيماً سنغافورياً أن يكون مواطناً: معايري األهلية •

اصة أو مهنية أو يف مدارس يف مدارس أولية أو ثانوية أو خ رمسياً ويتلقى تعليماً) املدارس اخلاصة أو مدارس املعاقني
 دينية 

غرف وأال يزيد  4سكان والتنمية يف شقة مكونة من ة مقيمة يف سكن عام وفره جملس اإلينبغي أن تكون األسر •
 للفرد  دوالراً 450دخل األسرة عن 

 :املبلغ املنصرف •
  ىل أن يكمل دراسته الثانوية إللطالب  شهرياً دوالراً 450: املدارس األولية -
  ىل أن يكمل دراسته الثانوية إللطالب  ا شهرياًدوالر 80: املدارس الثانوية -
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ليون دوالر م 7.4يكمل ذلك املسامهات اليت تدفعها احلكومة وقد أظهرت أحدث مراجعة للميزانية ختصيص  •
 سنغافوري هلذا الغرض 

 :مؤسسة تان تشن توان - 
 الدعم املايل للمدارس واملؤسسات تقدم  •
أسرة حمتاجة أطفاهلا يف  50لصاحل " حقيبة أطايب الطعام لطعام من القلب " م، أطلقت برنامج 2008يف عام  •

 ك بالتعاون مع مؤسسة رفاه خريية مدارس ثانوية وذل
م بتمويل من مؤسسة تان تشن املتبناة ملدة عا 50 لـىل هذه األسر اإ دوالراً 50قيمته  شهرياً أساسياً توفر طعاماً •

 توان 
 ندوق مصروف اجليب لطلبة املدارس كما أن مؤسسة تان تشن توان ترعى ص •
 هبات خاصة أخرى للمحتاجني  •
 :م2006ابريل  –مشروع صندوق النظارات الطبية  - 
 الصحة يف سنغافورةالتابع لوزارة مع جملس حتسني الصحة  ةسنغافور تعاون جملس حتسني الصحة واسيلور •
وذلك من خالل الكشف على أعينهم بشكل  ،الفقراء/  يوفر الصندوق رعاية أساسية للعيون للطلبة احملتاجني •

من دوري يف املدارس وتزويدهم بزوج من النظارات الطبية مع عدسات وميكن احلصول على النظارات الطبية 
 خالل منافذ البصريات املشاركة

مدارس حتسني الصحة بتدقيق الوضع املايل ألسر هؤالء الطلبة أثناء عملية التدقيق الصحي للتقوم املدارس وجملس  •
 اليت تتم على مستوى الدولة

 عاماً )12 - 7(وتتراوح أعمارهم بني هؤالء الطلبة ملتحقون بشكل رئيسي باملدارس األولية  •

  آراء ومالحظات السكان احملليني
املدارس على الطلبة احملتاجني كافية لتغطية التكاليف األساسية للزي املدرسي،  اخلطط احلكومية واخلطط املطبقة يف - 

 ،والكتب، ورسوم االختبارات والرسوم املدرسية الشهرية واليت تدفع مرة واحدة لطلبة خطط املساعدات املالية
اا املعيشية تياجولكن املدارس ال تزال تواجه احتياجات خاصة من جانب األسر املدرجة يف اخلطة لتكملة اح

 األساسية اليومية 
، وبدل املواصالت حلافلة املدرسة أو شحن كروت زي لطلبات الدعم فاتورة املرافق تشمل األنواع األكثر شيوعاً - 

 كوبونات وجبات للمدارس الثانوية لنك و
ا ينبغي أن يشمل أيضا دخل منإمجايل لألسرة وحدها وعلى الدخل اإل ال ينبغي الختيار األسر احملتاجة أن يكون مبنياً - 

 الفرد 
 بية من جانب املتلقني احملتاجني شع خطط الدفع املشترك ال تلقى عموماً - 
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كبرياً وقد عبر قادة املدارس عن تقديرهم لالستقاللية  لقي صندوق يل وي كنج ألطفال املدارس احملتاجني ترحيباً - 
دوالر نقداً من فرع اإلدارة املالية ووزارة التعليم بشكل مركزي، وقد مكنت مرونة  10.000املرتبطة بصرف 

ىل الطلبة احملتاجني وأسرهم، وعدم ترحيل املبالغ إصرف املبالغ نقداً من تقدمي املساعدات يف حينه للمدارس املنتقاة 
ة لدى هذا الصندوق استخدمت املبلغ املسجل 100 ـمن املدارس ال% 32ىل العام التايل علماً بأن إالغري منصرفة 

 خالل العام األول  كامالً
 خطة املساعدات املالية اإلضافية أكرب من الطلبة املسجلني يف  قدرت عدد املدارس اليت تضم أعداداً - 
صدار قسائم الستالم توريدات الغذاء ولكن مل يكن كثريين غريهم بنفس هذا إاقترح العديد من قادة املدارس  - 

بالسعادة حلصول  اكما أم شعرو.  ية إلفادة األسر احملتاجة مباشرةحيث فضلوا املنتجات الغذائية الفعلاحلرص 
 امات األخرى مثل فواتري املرافق األسر احملتاجة على مساعدات ملوازنة االلتز

وتعمل املدارس .  ةت عينية من طلبة املدارس األوليطلبة املدارس الثانوية أكثر حساسية جتاه احلصول على مساعدا - 
 غري صريح أكثر مما ينبغي ىل السبل املناسبة لتلبية االحتياجات على األرض بشكل إعلى التوصل 

 نياع الكبري ألسعار الغذاء والوقود، يقدر الطلبة احملتاجىل االرتفإالرتفاع معدل التضخم العائد يف األساس  نظراً - 
 ظم بونات معونات غذائية بشكل منتاحلصول على كو

وهو برنامج يقدم  -" حقيبة أطايب الطعام لطعام من القلب"كانت املالحظات الواردة من املدارس املشاركة يف  - 
مجاع حيث أنه يتمتع باملرونة وال يتطلب متابعة إجيابية باإل -بانتظام  يل وشهرياًاألطعمة األساسية على املدى الطو

جتاه استقاللية اختيار واستخدام حوافز الربامج ملعرفة النتائج بالنسبة كما أبدت املدارس التقدير .  إدارية كبرية
اسية إلكمال االحتياجات فائدة متوين األطعمة األس للطلبة وأكدت األسر اليت حصلت على هذا الدعم أيضاً

 ذا الربنامج توفر رعاة مهتمني هي  وكانت احللقة الوحيدة املفقودة بالنسبة لألسر األكثر احتياجاً. املرتلية
، تعد استقاللية صرف هبات نقدية لتغطية هذه االحتياجات هي الوسيلة األكثر فعالية مع توطني احتياجات املدارس - 

ميكن هلذه اهلبات النقدية املخصصة مساعدة املدارس .  ساعدات املقدمة للطلبة احملتاجنيلسد النقص احلايل يف امل
ومبا أن املدارس املائة املسجلة يف صندوق يل وي كنج .  الوقت املناسبدات بشكل خالق ويف على تقدمي املساع

، يوصى من مبالغ اهلبات خالل العام% 100مل تستخدم مجيعها ) دوالر لكل مدرسة منتقاة يف العام 10.000(
 ديل معدل التجديد بعد االستخدام ىل املدارس احملتاجة أو تعإباستخدام ج مرحلي للمبلغ املنصرف 

ىل الطلبة احملتاجني وأسرهم عملياً بالنظر إىل ارتفاع معدل التضخم إيعد تقدمي متوين منتظم من األطعمة األساسية  - 
، فالتموين الشهري ذي يساعد على تناقص مكاسب األجور، األمـــر الجة الزدياد أسعار الغذاء والوقودنتي

هذه  إضافية لتدبر مصروفاا أثناء فترة التحدي من األطعمة يكمل احتياجات األسرة بالكامل ومينحها وسائل
 سداد املصروفات املرتلية األخرى كما يفيد األسرة يف.  املتمثلة يف ارتفاع األسعار
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، من املهم استخدام منهج مطابقة بشكل حريص ومتعدد على حنو يتسم بالكفاءة والفعاليةمن أجل تطبيق الربنامج  - 
طلب مالحظات املدارس على  الضروري أيضاً ومن ،أساس مستوى احتياجات املدارس علىاملراحل للتوزيع يقوم 

 ياجات وتوزيعها على العام التايلالربنامج بشكل نصف سنوي إلعادة ضبط تقييم آخر االحت
 ضعلى قدم املساواة مع بعضهم البع مهال أي طفل وتوزيع املعونات املالية على حنو يضع اجلميعإعدم  - 
بشكل استثنائي  ن بعض التدابري حققت الفائدة املرجوة منها حيث كان أداء الطلبة السنغافوريني جيداًمن املؤكد أ - 

  وخارجياً حملياً
 

  :ةالكوريالتجربة  

  ع الكوري باختالف الظروف البيئيةىل التعليم يف اتمإخيتلف الوصول 
هو ما يوجد دائرة رأس املال بالفجوة يف التعليم ويرتبط الفجوة بني الفقراء واألغنياء من حيث عدم املساواة يف 

نظر لنقص املوارد البشرية  تقدماً ىل الطبقات الدنيا ال حيققون دائماًإكما أن األطفال املنتمني  مفرغة من الفقر
طبقت كوريا سياسة الرفاه التعليمي للحد .. واخلربات اليت تعينهم على تطبيق ما تعلموه يف املدارس ولذلك كله

 تباع منهج جمتمعي لتوظيف املوارد البشرية بشكل فعال يف اتمع سعياًإدم املساواة يف التعليم من خالل من ع
  . لربط املدارس باتمع احمللي

  

 اهليكل التنظيمي والتطبيق .1
املوارد  مت توظيف مسئولني عن الرفاه التعليمي وافتتاح إدارة لسياسة الرفاه التعليمي يف وزارة التعليم وتنمية •

 م 2004البشرية يف مايو 
ىل االرتباط بني اخلطط املنفذة يف ظل القانون األساسي إىل حتسني االفتقار إتسعى وزارة التعليم والعلوم والتقنية  •

 القانون األساسي اخلاص باملؤهالتاخلاص بتنمية املوارد البشرية و
كمركز للتعليم املدين األساسي حيث جيري استطالعات يعمل املعهد الوطين للتعليم مدى احلياة يف الوقت الراهن  •

 .التوجيه لتحقيق مزيد من التنمية ، ويوفرجهزة احلكومية واحلكومات احملليةوتقييم لربامج التعليم املدين اخلاصة باأل
 اخلاصة ا يف املناطق لذلك بتعيني وتشغيل مراكز التعليم املدين وتقوم احلكومات احمللية وفقاً

  :من اللجنة اإلدارية تتألف
 ن من رئيس إدارة التعليموص مكلفأشخا 5 - 
 رئيس احلكومة احمللية  - 
 املدينة  يممثل - 
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 أعضاء جلنة التعليم  - 
 ومدارس املرحلة ما بعد األولية  مديري املدارس األولية - 
 ممثلني ملرحلة رياض األطفال  - 
 الرعاية النهارية لألطفال  ممثلني ملراكز - 
 ممثلي مراكز الرفاه  - 

  )أدناه لتوزيع امليزانية أنظر أيضاً(املبادرات التنظيمية احلكومية 
لرفاه م دف توسيع نطاق ا2008مهمة أساسية يف عام  54أعدت احلكومة الكورية خطة دعم شاملة تتألف من 

   .م 2012التعليمي حبلول عام 
 وزارة التعليم والعلوم والتقنية وضعتها " خطة للنهوض بالرفاه التعليمي " إا  •
   م2012-2008للتعلم مدى احلياة لألعوام  أطلقت وزارة التعليم والعلوم والتقنية اخلطة الوطنية خطة ثانية •
 النموذج املايل .2

مهمة لتوسيع نطاق الرفاه التعليمي  54، كشفت احلكومة النقاب عن برنامج طموح يتألف من م2008يف عام 
وقد أوردنا أدناه بعض اخلطط . يف ظل خطة للنهوض بالرفاه التعليمي وضعتها وزارة التعليم والعلوم والتقنية 

   . ي للنموذج املايل الذي سوف يطبقالرئيسية لتقدمي ملخص منوذج
هلذا الغرض ) بليون دوالر 12.7من  ما يقرب(ترليون ون كوري  17.2239خصصت الوزارة : ميزانية احلكومة
ترليون 2.9403 ، مبا يف ذلك م2012 وحىت عام م2008 ا على مدى مخس سنوات وذلك من عاميتم استثماره

  ) .1(نفاقها خالل العام احلايل إمت 
 . بليون 601.9) ون كوري جنويب(امليزانية 

  

 توزيع النفقات على برامج منتقاة ملساعدة األطفال احملرومني
  

  املشروعات  تسلسل
ون كوري (امليزانية 

  )جنويب

1  
  طلبة املدارس الثانوية احملرومنيل دعم املصروفات الدراسية

عفاء كافة طلبة املدارس الثانوية يف شرحية أول وثاين أدىن دخل من الرسوم الدراسية حبلول عام إ
   م2009

  بليون 5,1430

2  
مجالية لدعم األطفال إيف شكل مبالغ  مبنية على املزاياتزويد املدارس برسوم دراسية أساسية وأخرى 

  احملرومني الغري مصنفني يف ظل القانون احلايل
  مليون 100
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3  
/  م2011كافة الطلبة يف شرحية ثاين أدىن دخل حبلول العام /  دعم رسوم الوجبات للطلبة احملتاجني

توفري وجبات جمانية لكافة الطلبة يف القرى الزراعية والقرى اليت يعيش أهلها على صيد األمساك حبلول 
  م2012عام 

  بليون 2023

4  
، تزويد كافة وضع خطط منح دراسية وطنية فردية / توسيع نطاق القروض لطلبة التعليم العايل

توسيع نطاق الدعم املايل  م،2009متلقي الدعم األساسي لسبل العيش مبنح دراسية حبلول عام 
  ملستوى الدخل  فرض أسعار فائدة خمتلفة على قروض الطلبة تبعاً/ الدراسة  –لربنامج العمل 

  بليون 5,5439

  بليون 8,33  عانات املاليةوضع خطط منوعة لإل/ شاملة فردية  توفري خدمات منح/  نشاء مؤسسة منح وطنيةإ  5

6  
رفع / توفري عدد أكرب من مرافق رعاية الطفولة لطلبة املدارس األولية /  تشجيع برامج ما بعد الدراسة

تشجيع تشغيل املرافق /  م2010عام  حبلول 100,3ىل إعدد مرافق رعاية الطفولة يف املدارس 
  املخصصة لرعاية الطفولة 

  بليون 8,316

7  
من مجيع الطلبة يف % 50توفري قسائم لنسبة / للطلبة احملتاجني  زيادة عدد قسائم ما بعد املدرسة

  إدارة القسائم على نظام يعمل على االنترنت /  م2012شرحية ثاين أدىن دخل حبلول عام 
  بليون 9,710

8  
عانات املالية استعراض مراجعة قانون اإل/  عمليات ما بعد الدراسة يف املناطق الزراعيةمساعدة 

حتسني .  القرى اليت تعيش على صيد األمساك/ للتعليم احمللي لتثبيت الدعم املايل للقرى الزراعية 
  يف توفري برامج ما بعد الدراسة  استخدام العاملني يف جمال اخلدمة االجتماعية

  يونبل 4,307

9  
 ات املعلمني واجلامعات التعليمية، احلث على مشاركة الطلبة يف كلي تسهيل برنامج التوجيه اجلامعي

  وضع كتيبات / 
  مليون 30

10  
االستمرار يف توفري احلاسبات اآللية الشخصية ورسوم االنترنت / يف التعليم  ICTتوسيع نطاق دمج 

  زيادة تنشيط برنامج التعليم من املرتل على االنترنت / للطلبة احملرومني 
  بليون 5,152

11  
دعم / املكيف حسب احتياجات كل مرحلة يف احلياة  تزويد األشخاص املعاقني بالدعم التعليمي
تزويد الشباب املعاقني / ضمان التشخيص املبكر لإلعاقة / الشباب املعاقني يف مرحلة ما قبل الدراسة 

  بالتعليم ااين 
  بليون 3,67

12  
تطبق برامج تعيني املدارس اليت سوف / بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية سد الفجوة التعليمية 

معاونة / رفاه أثناء الفصل الدراسي / ثقافة / دعم توفري برامج دراسة / رعاية الطلبة طوال العام 
  جازات  عطالت اية األسبوع وأثناء اإللطلبة يفالصحة اليت يقوم ا ا/ افة الثق/ أنشطة الدراسة 

  بليون 129

13  
زيادة عدد املناطق ذات /  املناطق احلضرية توسيع نطاق الدعم للطلبة املنتمني ألسر فقرية يف

منطقة ذات أولوية بنهاية  100مدرسة يف  540اختيار / األولوية يف احلصول على الرفاه التعليمي 
  م2008عام  ميزانية

  بليون 6,364

14  
لطلبة ما قبل املرحلة األولية وطلبة الصف األول والثاين يف املرحلة  K2دعم تشغيل املدارس الزراعية 

  املساعدة على حل مشاكل التنقل ملسافات طويلة وتأمني شبكات السالمة التعليمية / األولية 
  مليون 400

15  
/ اليت يوجد ا أعداد كبرية من الطلبة ذوي الدخل املنخفض  وضع خطط جديدة لتمويل املدارس

  املدارس املنتقاة لفترة مخس سنوات إعانة 
  بليون 75
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 الربامج اليت يتم توفريها .3
 

  املدارس كمراكز لتطبيق خطة التعلم مدى احلياة - 
عفاء كافة طلبة إليها أعاله يف توزيع النفقات مما يعين يتم إتعتزم احلكومة البناء على أهدافها الطويلة املدى املشار  - 

 دعم املدارسرس املتوسطة من رسوم املدا
و تلك اليت تقطن املناطق ـل ألطلبة املنتمني ألسر حمدودة الدخلكافة ا سوف يتم توفري وجبات مدرسية جماناً - 

 الريفية
 أربعة مناذج لربامج التعلم مدى احلياة تربط املدارس باتمع احمللي  ، طورت الوزارة أيضاًيف ظل مبادرة جديدة - 
سيما يف املناطق الزراعية وتسهيالت أفضل األساسية، وتوفري الرعاية الصحية والألهداف يف حتسني البنية تتمثل ا - 

 نتمون تمعات تقطن مناطق نائيةللنقل ملن ي
 :اذج أساسية ملهام وصالحيات حمددةهناك أربعة منو

قليمية إخلاصة ا وتعمل كمراكز تعليمية نشاء مراكز التعلم مدى احلياة اإتقوم املدارس ب: 1النموذج من النوع  •
  للسكان احملليني

تقوم املدارس الكائنة ضمن نفس املنطقة ببناء شبكة وبالتطوير املشترك لربامج متخصصة : 2النموذج من النوع  •
 قليمية ة اإلللتعلم مدى احلياة كالربامج املوجهة حلل القضي

اجلماعات املدنية واجلامعات تكون شراكات مع املدارس وتطور برامج ، احلكومات احمللية: 3النموذج من النوع  •
 دى احلياة على أساس عقود متعددة للتعلم م

تستفيد املدارس يف املناطق الريفية من املواقع املدرسية املغلقة أو املباين الغري مستخدمة  :4من النوع النموذج  •
، اخل ورفع إعانات الرسوم املدرسية اية األسبوع للسكان احمللينية لتقدمي دورات باللغة الكورية ودورات يف عطل

 األساسية لطلبة املرحلة الثانوية
 

 عالم واحلمالت وأعمال الدعايةوسائل اإل .4
 

مت بناء مكتب منفصل للعالقات العامة داخل املعهد الوطين للتعلم مدى احلياة لتطوير أدوات وخطط الدعاية 
  . عالميةني وواضعي السياسات واملؤسسات اإلجمموعات املتعلماملستهدفة ملختلف 

 ىل التعلم مدى احلياة إعالمي لى زيادة الوعي العام والوصول اإليتم التركيز ع - 
يستخدم نظام اإلذاعة التعليمية تقنيات متطورة كاالنترنت والتلفاز حبيث يطور برامج غنية التنويع من برامج  - 

 ستهدف املتعلمني من كافة األعمارالتفاعلية اليت تالتلفاز واالنترنت 
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  ىل األفضل إ، تغري اتمع بأسره بفضل هذا الربنامج

 - تمع بالفرق ويرغبون يف املشاركةيشعر الناس يف ا 
 فخر بأنفسهم بسبب هذه التغيريات يشعر األطفال بال - 
 الرفاه يف هذا الربنامج  اتمع، وجلنة الشباب، واملؤسسات االجتماعية ومركز شاركت جلنة - 
نطقة ال ميلك الربط بني موارد اتمع يف منطقة فقرية مثل بانسونج دونج حمدود ألن اتمع يف هذه امل: احملددات - 

  سوى موارد حمدودة 
ع الغري حكومية لالضطالع بدور أقوى يف تشجيال يزال هناك طلب متزايد على اموعات املدنية واملنظمات  - 

 التعلم مدى احلياة عرب املناطق
 اعدات الالزمة للجماعات املدنية ال تزال ميزانية الوزارة قاصرة حىت اآلن عن تغطية املس - 
ولذلك فقد أخذت الوزارة يف تنفيذ أحباث تستطلع سبل  ،عدد املشرفني االجتماعيني املتطوعني يف كوريا حمدود - 

الربط بني التعلم املدين مدى احلياة وبني العمل االجتماعي التطوعي حيث سوف يتم بعد ذلك وضع حمتويات 
 م2012- 2010الربامج اليت سوف يتم توزيعها على مرافق التعلم مدى احلياة بني األعوام 

 

  :التجربة الفنلندية 

يف  . شبونة اخلاصة باالحتاد األورويبلع استراتيجية م والعلوم الفنلندية بشكل عام مروح سياسة التعليتتماشى 
، ينص الدستور على احلق األساسي يف التعليم والثقافة ويتعني على السلطات العامة تأمني فرص متكافئة لكل فنلندا

   ، بصرف النظر عن وضعه املايلباملدارس ولتطوير ذاته لزاميصول على التعليم بعد االلتحاق اإلمقيم يف فنلندا للح

ليون م 5.3 ي ليس فقط أن تعداد الشعب الفنلندفاألمر .  من نواح عديدة، ال ميكن نسخ النموذج الفنلندي - 
منها يف  منا جند أن الفقر أو الفوارق االقتصادية يف فنلندا أقلإمنهم فقط ولدوا يف دول أجنبية و %4 نسمة وأن

  عاماً 29من سكان فنلندا تقل أعمارهم عن % 36بأن  ، علماًمعظم دول العامل األخرى
، ميكن التعامل مع هذه القضايا اليت تسبب مشاكل خطرية يف معظم ر الخنفاض مستويات اهلجرة والفقربالنظ - 

 لتعليم والرفاه الفنلندي الشامل الدول األخرى من خالل نظام ا
درسة ويف بيئة اجتماعية ومن مث فإنه يشمل رفاه األطفال يف امل" سياسات الشباب" بـيرتبط التعليم بشكل وثيق  - 

أم  أم جسمانياً كانت كيفية حرمانه وسواء كان ذلك اقتصادياً ، أياًومع ذلك، يتم استيعاب احتياجات أي طفل
 ومجاعات األقليات العرقية  امجاعات الروم ، مبن فيهمويشمل ذلك الوافدين اجلدد عقلياً
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 النموذج املايل .1
وبشكل رئيسي على أن  أيضاًو ، واملدرسني املتخصصني احلاصلني على تدريب رفيعيديتم التركيز على التعليم اجل

  .تكون الفصول وأماكن الترفيه جيدة للغاية 
 6.730ىل إ قطاع الشباب يف فنلندا بشكل عام لة عن الرقابة علىؤوواملس، ميزانية وزارة التعليم والثقافة تصل - 

للتعليم واألحباث كل أربع وتتبىن الدولة خطة تنموية .  وزارة من ميزانية الدولةبأنه يتم متويل ال ، علماًبليون يورو
 سنوات 

والثقافة من قبل السلطات  ه املبالغ املرصودة يف امليزانية، يتم متويل التعليم، التدريب، األحباثىل هذإباإلضافة  - 
 لقطاع اخلاص واملواطنني األفراد احمللية وا

م وهي نسبة معادلة للنسبة 2002-2000احمللي على التعليم يف األعوام نتاجها مجايل إمن % 6.4أنفقت فنلندا  - 
من % 16.7نفاقها على التعليم إعن مثيلتها يف دول مثل كوبا اليت مل يتجاوز  اليت أنفقتها تونس ولكنها تقل كثرياً

 احمللي  نتاجهامجايل إ
وليس جمرد  صالحات األكثر حداثة ولكن هيكلة وروح النظام مها اللذين جعاله بارزاًارتفع هذا املبلغ بفضل اإل - 

، ال يكون للنسب املعربة عن ار النسيب وباخنفاض تعداد السكانويف دولة تتمتع باالزده.  نفاق يف حد ذاتهاإل
والواليات املتحدة % 5.3تنفق اململكة املتحدة .  ية خمتلفة مدلول يف مجيع األوقاتاملقارنة بني مصروفات تعليم

جها احمللي على التعليم على التوايل ولكنهما تبدوان غري قادرتني على حتقيق اتمجايل نإمن % 5.7األمريكية 
  ت اليت يتمتع ا الفنلنديونالنجاحا

  )قطاع وزارة التعليم والثقافة (  م2011ميزانية الدولة املقترحة لعام 
 

 
ميزانية   2010ميزانية   مليون يورو

2011  
مليون  2011-2010التغري 

  %  يورو

  8  512  6730  6218  29  اموع للفصل الرئيسي
  3-   4-   115  118    الثقافةوملصروفات يف قطاع وزارة التعليم مجايل اإن الكنائس وؤو، شاإلدارة

  9  411  5043  4632    قطاع وزير التعليم والعلوم
  6  50  905  855    التعليم العام
  5  32  698  666    التعليم املهين
  2  10  513  503    تعليم الكبار

  12  320  2927  2607    التعليم اجلامعي
  7  105  1572  1468    قطاع وزير الثقافة والرياضة

  5  47  937  890    عانات املالية للطالباإل
  11  41  426  385    الثقافة والفن
  10  14  144  130    الرياضة

  6  4  65  61    عمل الشباب
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 اهليكل التنظيمي .2
 

وينص قانون  . اب وجمموعة السياسات اخلاصة بذلكلة عن تنسيق العمل العام للشبؤووزارة التعليم والثقافة مس - 
وجند جنباً إىل جنب مع عمل الشباب  ليهمإالشباب على حتسني األوضاع املعيشية للشباب واخلدمات املقدمة 

وعات ، ومشرس الشباب احمللية، وجمالمات الشباب مثل ورش العمل للشبابالتقليدي أشكاالً جديدة من خد
  صفية  -لال التواصل السياسي االلكتروين، واألنشطة ا

م به تتوىل احلكومة والسلطات احمللية تقدمي اخلدمات للشباب وتدعم وزارة التعليم والثقافة عمل الشباب الذي تقو - 
 السلطات احمللية واألقاليم 

، واألنشطة الصباحية ألطفال لشباب، وورش عمل الشبابتقدم الوزارة إعانات إىل منظمات الشباب وعمل ا - 
ل الوقاية من املخدرات ، والتعاون الدويل بني الشباب وأعمافترة بعد الظهر يت يقومون ا يفاملدارس وتلك ال

 مات واخلدمات االستشارية للشباب ، واملعلوناء مراكز ومرافق الشباب الوطنية، وبواملسكرات
 بيئة مواتية لعمل منظمات الشباب نشاء إيتمثل دور احلكومة يف  - 
اهلوايات املدرسية ، ونوادي ت الشباب والرياضة، واألبرشيات توفرها منظمايشارك الشباب يف األنشطة اليت - 

  رمسية يف مرافق الشباب البلدية، وتلك اليت تتم يف جمموعات غريوأجهزة الشباب
وينتمي عمل  ،فرد كأعضاء800.000  وة مجعية حملي 6.000 مجاالًإمنظمة تضم  100حوايل  تدعم الوزارة مالياً - 

يعد ، ولشباب األمــور املتعلقة بالشبابوزير الثقافة ويتوىل قسم سياسة اىل ملف إالشباب يف الوزارة 
 سات الشباب يف احلكومة املركزية ، وينسق سيامشروعات خطط التنمية الوطنية

 ة منظمات الشباب مساعدة الوزارة عانإن الشباب وجلنة ؤويتوىل جملس استشاري لش - 
 الربامج املقدمة .3

ض ـم تكييفها حبيث تنهكما يت. الفنلندية على اجلودة، والكفاءة، والعدالة والتدويليم والعلوم تؤكد سياسة التعل
ـة أفضل أساس لرفاه األموسوف تستمر التنمية االقتصادية املستدامة يف توفري .  بتنافسية نظام الرفاه الفنلندي

 هلا واملكاسب اليت حيرزوا وأيضاً، يعد رفاه أطفاولذلك فإنه بالنسبة لفنلندا.  الثقايف، واالجتماعي واالقتصادي
  وهو ما تعكسه التشريعات  حسن املواطنة مبثابة أولوية أوىل

  :ك عوامل عديدة ينبغي مالحظتها هيهنا
م هذه الوجبات دف حتسني أن كافة الطلبة يف املدارس األولية والثانوية حيصلون على وجبات جمانية وتقد •

 رومني سيما بالنسبة لألطفال احملوالنتائج األخرى املرتبطة بالصحة، وال، والنمواحلضور، واالجناز األكادميي، 
 جنليزية وكذلك اللغة الفنلندية ينشأ األطفال على تعلم اللغتني السويدية واال •
 توفري رعاية صحية يف املدارس  •
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الروضة ومرحلة التعليم  مرحلة لزامي باملدارس وعلى احلق يف التعليم ااين يفتنص التشريعات على االلتحاق اإل •
  األساسي 

وى الدراسات العليا ، مبا يف ذلك التعليم على مستبالنسبة للطلبة أغلب أشكال التعليم املؤهل األخرى جمانية أيضاً •
  يف اجلامعات 

 ردكشخص متف فردية كل طفل وفرصته يف أن ينشأيركز التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف فنلندا على احترام  •
 

  الربامج املشمولة يف النظام التعليمي الفنلندي يف مرحلة الروضة
عالنات ات الوطنية واإلالتعليم يف مرحلة الروضة مبين على القيم األساسية للمجتمع واليت تنص عليها التشريع

وحيق جلميع األطفال بصرف النظر عن .  نسانىل محاية حقوق اإلإالدولية والتوصيات أو املعاهدات الساعية 
  .طوال سين دراستهم املدرسية قدرام أو خلفيام احلصول على نفس الرعاية واملساعدة 

س احلصول على الرعاية النهارية الشاملة يف فنلندا جماين لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني مثانية أشهر ومخ - 
سن السادسة وذلك منذ عام  ىل عام واحد يف مرحلة الروضة يفإ، باإلضافة م1990سنوات وهو قائم منذ عام 

 م 1996
من مراكز رعاية الطفولة طوال اليوم ومالعب بلدية حتت رقابة الكبار مع السماح  تشمل الرعاية النهارية كالً - 

توفري الرعاية النهارية يف املرتل ىل األمهات للبقاء يف منازهلن وإكما تدفع البلدية .  األمور مبرافقة أطفاهلم ألولياء
، مع زيارات يف بعض األحيان من أخصائي ذا كانت ترغب يف ذلكإ، ل سنوات عمر الطفل الثالث األوىلخال

 مة بيئة الرعاية للطفل ئرعاية للتأكد من مال
 حبد أقصى يورو شهرياً 200لدخل األسرة وتتراوح بني صفر وبني حوايل  بالنسبة للرسوم فإا تتحدد تبعاً - 

  

  االحتياجات اخلاصة: التعليمي الوطين للتعليم األساسياملنهج 
ويتعني تزويد .  املوضوعة للتعليم اخلاص) أو تلك اخلاصة مبدرسة معينة حتديداً/البلدية و(للمناهج  طاراًإيقدم ذلك 

  . لتعليم اخلاص خبطة تعليمية فرديةىل اإكل تلميذ يتم قبوله أو حتويله 
  

، فإن رفاه الطلبة ىل ذلكإوباإلضافة .  كانية تلقي تدريس ملعاجلة احلالةمإاملتأخرون يف دراستهم يتمتعون ب الطلبة - 
 راسة يف التيار الرئيسي للتدريس والتوجيه التعليمي والتعاون مع أولياء األمور ميكن من الد

، أو مشاكل يف التكيف مع العملددة ، أو اضطرابات تعلم حمالذين يواجهون صعوبات تعلم طفيفةأما الطلبة  - 
 ياجات اخلاصة لبعض الوقتفيتمتعون حبق احلصول على التدريس اخلاص بذوي االحت

يتم توفري التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة لبعض الوقت ضمن التيار الرئيسي للتدريس وذلك بالنسبة للتالمذة  - 
عم خاص للتغلب على صعوبات ىل دإالذين يعانون من صعوبات طفيفة يف التعلم والتكيف أو الذين حيتاجون 

 التعلم
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وينبغي لتوفري التعليم اخلاص .  نبغي تزويده خبطة تعليمية فرديةيحلاقه به إىل التعليم اخلاص أو إكل تلميذ يتم حتويله  - 

م وكذلك أن يضمن على الدوام تنظيم خدمات الترمجة الفورية وخدمات املساعدة الالزمة للمشاركة يف التعلي
  احلصول على معينات خاصة 
  برامج االحتياجات اخلاصة

حيتاج األطفال الذين تأثرت أوضاع التطور والنمو والتعلم عندهم باملرض أو اإلعاقة أو ضعف القدرات الوظيفية 
وقد مت وضع شروط كجزء ضمن النظام العام لضمان بقاء األطفال .  رحلة الروضةىل تعليم خاص لدعمهم يف مإ

ار الرئيسي وذلك للمحافظة على التعاليم الذين يواجهون صعوبات يف التعلم وعدم التعامل معهم خارج التي
   .على اجلميع  وسارياً األساسية لنظام التعليم الفنلندي باعتباره شامالً

ألولياء  ، وأيضاًىل دعم خاصإيتم وضع خطة تعليمية للطفل يف مرحلة الروضة وذلك بالنسبة لكل طفل حيتاج  - 
  األمور أو الرعاة اآلخرين واخلرباء ذوي العالقة وتتضمن اخلطة املذكورة األهداف احملددة لنمو وتطور الطفل

ذة ىل أية احتياجات متغرية ترتبط ببيئة التعلم اخلاصة بالطفل وخدمات الدعم ورفاه التالمإتشري اخلطة أيضاً  - 
 ها ومتابعة وتقييم تقدم التلميذ لة عنؤو، واألجهزة املساملطلوبة للمشاركة يف التدريس

ليه يف شكل خطط شخصية تغطي تنظيم إعداد اخلطط بالنسبة لألطفال امللحقني بالتعليم اخلاص أو احملولني إيتم  - 
 التعليم 

، يبدأ التعليم ة أو املرض أو ألي سبب آخر مماثللزامي ملدة عشر سنوات بسبب اإلعاقإيف حالة تعذر تقدمي تعليم  - 
  لزامي أبكر بعام واحد مما هو بالنسبة للتالمذة اآلخرين ويستمر أحد عشر عاماًاإل

يتم وضع خطط التعليم الفردية حبيث متكن من تقييم ومتابعة عمليات التعلم اليت خيضع هلا التالمذة وتأهيلهم  - 
 قيق أهدافهم التعليمية الفردية وحت

املدارس واحلضانات والبيوت اليت تتم تربية األطفال فيها  حلاق اخلاص بالعمل التطوعي بشكل رئيسي يفيتم اإل - 
 بات التعلم أو األشخاص املعاقني واملعاهد التعليمية أو املراكز السكنية لألطفال أصحاب صعو

ة للتطور فرصاً تعليمي حلاق للقيام بالعمل التطوعي يف مدرسة ثانوية يف املنطقة السكنية توفر أيضاًإجراء إ ميكن أيضاً - 
   Maailmanvaihto، منها جمموعة الذايت وتطوير املهارات

  
  أحباث حديثة عن األقليات احملرومة

على األقل من % 15تقدر بنسبة (يوضح اجلدول التايل املنشأ العرقي وأكرب الدول منشأ ضمن اموعات 
  . املهاجرة يف األصللني للمجموعات ىل جيإىل حجم السكان والتقسيم إوحجم العينة والنسبة ) اموعة
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العدد يف 
  البيانات

من % 
  السكان

من اجليل % 
  الثاين

من اجليل % 
  األول

    100  5,96  811,18  فنلندا

    100  5,1  561  خمتلط

  9,65  1,34  2,1  682,1  استونيا/ روسيا / االحتاد السوفيييت السابق 
  4,70  6,29  2,0  253  يوغوسالفيا السابقة

  1,46  9,53  1,0  104  السويد -واألوقيانوس ، أمريكا أوروبا
العراق،  –غرب آسيا ومشال افريقيا 

  6,69  4,30  2,0  384  ، إيرانتركيا

  3,44  7,55  2,0  320  ، الصنيتنامفي –دول آسيوية أخرى 
  7,88  3,31  2,0  313  الصومال -فريقية جنوب الصحراء اإل

      100  408,22  اموع
  

ىل فنلندا من دول جماورة وتتألف اجلماعات العرقية الغري أوروبية الضئيلة احلجم فقط من إيأيت معظم املهاجرين 
از بالنسبة هلؤالء ىل أن اخنفاض مستوى االجنإويشري .  من الالجئني اآلسيويني واألفارقةصوماليني وعدد حمدود 

  . ل سوق العملدماج يف اتمع ودخوىل صعوبات يواجهها آباؤهم من حيث االنإاألطفال يرجع 
ن املزايا مقارنة بغالبية ىل أقليات عرقية حمرومني مإ، مل يعد الذكور املنتمون دخال التفاعالت العرقية لألجناسإبعد  - 

 ثناء جمموعة يوغوسالفيا السابقة ، باستالذكور
مهات أمناط عمل األىل إعلى ما يبدو  ، كان ذلك راجعاًاجلماعات العرقية من االمتيازات ناث منإيف حالة حرمان  - 

 ووجود األم خارج قوة العمل 
 العمل الفنلندية  ال يبدو أن ذلك ميثل مشكلة ضمن النظام التعليمي الفنلندي ولكنه كذلك يف سوق - 
، فإن أفضل وسيلة ولذلك.  دخول منخفضة سر ذاتأجليل الثاين من األطفال يعيش يف من ا %60أكثر من  - 

  لياء أمورهم على دخول سوق العملعدة أوملساعدة أطفال املهاجرين هي مسا

  دراسة حالة يف الربامج الشمولية: الروما
من تعداد السكان % 0.2نسمة أي جمرد  12.000ىل إ 10.000يشكل السكان الروما يف فنلندا ما ال يزيد على 

بتقاليدهم وقيمهم احلضارية اليت ويعيش غالبية الروما يف املراكز احلضرية يف جنوب فنلندا وقد متسكوا .  مجايلاإل
زامي لفنلندا ولكن منذ عام لروما لقوانني النظام التعليمي اإلوخيضع ال.  تلف عن تلك اخلاصة ببقية السكانخت
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كجزء  ، أصبح أطفال الروما قادرين على تعلم اللغة الرومانية يف بعض املدارس الشاملة وذلك اآلن أيضاًم1989
  .ية من منهج املدارس النهار

من قبل الس ) عن قضايا الروما الًؤومس أصبحت اليوم فريقاً(، مت تأسيس وحدة تعليمية للروما م1994يف عام  - 
 تمع الروما على مستوى الدولة الوطين للتعليم لوضع وتطبيق برنامج للتعليم املدرسي

ل أكثر وضع أطفال الروما على عجيالء اهتمام كاف للمشاكل ومت ابعض املدارس مل تتمكن يف مجيع األحول من  - 
 مما ينبغي يف فصول عالجية

ولكن املشروعات اخلاصة بدعم أطفال الروما وأولياء أمورهم يف املسائل املتعلقة بالتعليم املدرسي انطلقت دف  - 
 ل قسط أكرب من التعليم والتدريب كمال التعليم األساسي واالستمرار يف نيإل دعم صغار أطفال الروما

 
ال شك فيه أن نظام التعليم الفنلندي شامل وقائم على املساواة حيث ينص على تقدمي وجبات مدرسية جمانية  مما

ختبار نفاق على اد وبعيد عن البريوقراطية خلفض اإلجلميع األطفال ورعاية طبية واتباع منهج ممول بشكل جي
عليمي النظام التاستيعاب احملرومني من املزايا يف وميكن  . د من التمويل للمدرسني واملرافقتاحة املزيإاملقررات و

كمال إ، رفضت السلطات ممارسة منع أصحاب األداء الضعيف من م1991 ومنذ عام.  بغري صعوبة تذكر
من أن تكون فعالة وأنه من  يالماًإىل أن اآلثار املترتبة على إعادة املرحلة الدراسية أكثر إدراستهم حيث خلصت 

ويسمح تطبيق ذلك .  صني تعليميني يف الضعف األكادميياألفضل بالنسبة للطلبة تلقي التعليم على أيدي متخص
جبارهم على التقدم بسرعة مصطنعة لضمان تغطية إمن  املرونة يف مقابلة الطلبة حيثما كانوا بدالًمبزيد يف  حملياً

  .خالل اختبارات خارجية مواد سوف جيري تقييمها من 
  

  :ردنيةالتجربة األ
 التجارب املمتعة اجلديرة بالتذكرمن  ىل املدرسة ينبغي أن يكون مزجياًإالذهاب  - 
ىل إال يعد الذهاب  طالب 300.00بالنسبة ملا يقرب من .  مدرسة عامة يف مجيع أحناء األردن 500هناك أكثر من  - 

 املدرسة جتربة ممتعة ومثقفة
ود مكان لالحتماء من حرارة ، وعدم وجدارس يعاين من احلفر يف املالعب، وصنابري املياه املكسورةاملالكثري من  - 

بات اإلنارة املتدلية من احلوائط، ، وتركيالعدد الكايف من الكتب املدرسية ، وعدم وجودالشمس، وفصول كئيبة
 ، وغري ذلك وتقشر الطالء

مدرسية تزيد  ما يواجهون أوضاعاً م الدراسية باحلرمان من املزايا غالباًحيا يبدؤونا يؤسف له أن الطلبة الذين مم - 
 مشاكلهم تعقيداً

فالطلبة الذين يعيشون يف فقر مستمر معرضون أكثر  ،تبطة بضعف اجناز الطلبة هو الفقرأحد العوامل الرئيسية املر - 
          ديدة تعوق عملية التعلم لديهممن الطلبة اآلخرين للمعاناة من أوضاع ع
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  مدرسيت

، وصممت بالتعاون مع وزارة التعليمم 2008مبادرة تعليمية شاملة أطلقتها جاللة امللكة رانيا العبد اهللا يف ابريل 
بشكل جممل و البناء على جهود الوزارة لتجديد املدارس مما  تعلم يف املدارس العامة املنتقاةىل حتسني بيئة الإدف 

على ذلك تطبيق الربامج التعليمية اليت تعني الطلبة فيما وراء اال  ضافةًإ، مجاالًإيعمل على حتسني بيئة التعلم 
اء األردن وا ىل املساعدة يف أحنإمدرسة عامة يف حاجة ملّحة  500ىل إىل الوصول إاألكادميي، كما دف املبادرة 

طالب وذلك من خالل مبادرة مخسية، إىل جانب أنه جيري يف الوقت الراهن تطبيق  250.000ما يقرب من 
 .برامج للتنمية املبكرة للطفولة يف املدارس 

 

 
  املهمة

  :من حتياجاااب من مبادرة مدرسيت أوالً املرحلة األوىلملعاجلة الوضع املادي للمدارس العامة سوف تتعامل 
 لتزام مبتطلبات السالمة الوطنية اال - 
 رافق األساسية مثل دورات املياه، واألبواب، والنوافذ، واألثاث يف حالة جيدةالعمل على أن تكون امل - 

  .ت املستمرة بني املدرسة واتمعمبجموعة من األنشطة واالتصاال املرحلة الثانيةبينما تعىن 
 تطبيق برامج تعليمية ضمن املدارس موجهة باالحتياجات  - 

  :سيت تركز على الطلبة وتطبق مبادئمدر
 الشراكة - 
 تقاسم التكاليف - 
 امللكية اجلماعية - 
 التطوعية  - 
 الشفافية  - 
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  اهليكل التنظيمي .1
لتنسيق جهودها ، وأولياء األمور وأعضاء اتمع نشاء جلنة حملية تضم الطلبة، الشباب، املدرسنيإعلى كل مدرسة  - 

 إدارة املشروع التابعة للمبادرة ولالتصال الوثيق مع وحدة
ة لتطبيق عناصر التجديد ىل املدارس املستهدفة وتوفر املعلومات واملقاييس احليويإسوف تسهل الوزارة الوصول  - 

 والربجمة
مؤسسات غري حكومية  10شركة من القطاع األهلي و 80املبادرة مدعومة اآلن من قبل أربع إدارات حكومية و - 

  ىل برنامج مدرسيتإ مدرسة خاصة انضمت أيضاً 11و
 

  النموذج املايل .2
 م2004سسته وزارة التعليم يف عام صندوق التجديد التعليمي الذي أ - 
 يف شكل متويل وملكية مجاعية ختفف العبء الواقع على الوزارة وتساعدها على جديداً سوف تولّد مدرسيت دعماً - 

 التعجيل بتحقيق النتائج املرجوة
ىل الدعم إاع األهلي تزود املدارس بوصول أفضل طمدرسة من قبل مؤسسة شريكة من القسوف تتم رعاية كل  - 

 املايل الضروري
 يف جهود موجهة حنو حتقيق نتائج  تستثمر املؤسسات مواردها - 
لية الشركات اليت تبذهلا من خالل االستثمار يف برامج منسقة متعددة ؤوتركيز جهود مس ميكن للمؤسسات أيضاً - 

  حتسني التعليم على حنو متجانس ىلإدف 
 نون واحلر لبيعها لتدبري األموال، تعليم الطلبة الفعلى سبيل املثال – األموال تدبري - 
 التربعات - 
 :مبادرات خلدمة اتمع احملليىل إمنهج جمتمعي جيمع بني ما يلي ملعاونة املدارس اليت يف حاجة  - 

 العامة  •
 األعمال  •
 املنظمات الغري حكومية  •
 اتمعات  •
 وزارة التعليم  •
يتعني على املدارس تشكيل جلنة حملية تضم الطلبة والشباب واملدرسني وأولياء األمور وأعضاء اتمع  •

 وحدة إدارة املشروع يف املبادرةلتنسيق جهودها ولالتصال الوثيق مع 
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 :ور منظمات القطاع اخلاص فيما يلييتمثل د
 ة املدارس مالياًرعاي •
 مواد التجديد، األدوات واللوازم املدرسية، وأجهزة وبرامج احلاسوب: تقدمي تربعات عينية •
 ـىل تطبيق برامج التنمية االجتماعية يف املدارس الإدعم واحدة أو أكثر من املنظمات الشريكة اليت دف  •

500  
، وتدريب املدرسني ط واإلدارة كجزء من جلنة اتمعموظفيها من خالل تبادل اخلربات حول التخطيشراك إ •

، والتدريس للطلبة اسوب أو املهارات األخرى الالزمة، واملشاركة يف برامج مثل اجنازوالطلبة على احل
  ةامليداني ات والرحالتيصفية مثل الرياضىل مساعدة إضافية، ودعم األنشطة الالإاحملتاجني 

  الشراكات •
جتريها جلان  يتوالتقييمات السوف يستجيب الشركاء للطلبات الواردة من املدارس على أساس االحتياجات 

 .اتمع
  

  الربامج .3
، طق احملرومة من املزايا باملعارفختتلف الربامج من حيث املضمون ولكنها مطوعة يف تصميمها لتزود الطلبة يف املنا - 

 دوات للمساعدة يف تشكيل طبائعها، وعقليام ومواقفهمواملهارات واأل
ليهم الطلبات من املدارس على أساس االحتياجات إسوف تنفذ الربامج من قبل شركاء مدرسيت حيث سوف ترد  - 

 ييمات اليت جتريها جلان اتمع والتق
 

 مؤسسة ر األردن -1
 لبرنامج لسالمة األطفا - 
 ساءة طفال والقضاء على خمتلف أشكال اإلتربية األطفال اإلجيابية حلماية األيتمثل هدفها يف تعزيز ممارسات  - 
 زيادة الوعي - 
يف رعاية  سوف تقيم مبادرة مدرسيت ورش عمل للتدريب على محاية األطفال ولتنظيم جهود األفراد الضالعني - 

 ومحاية وتعليم األطفال
 

 متحف األطفال باألردن -2
 مدرسيتامللكة رانيا بالتعاون مع أطلقته  - 
 ستشجع على القراءة يف مجيع املدار - 
 -  تحف مبنية ، وفرص تعلم يف املا ومن ذلك توفري موارد املبادرةتساعد املدارس على حتقيق أهداف التعلم اخلاصة

 على التجربة واألنشطة
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والروبطة وسيقى والفن صفية مثل الدراما وامل -، وبرامج لألنشطة الاليرتب املتحف زيارات خاصة للفصول - 
 ) نسان اآليلصناعة اإل(
 

  املدينة الصديقة لألطفال/ بلدية عمان الكربى  -3
 ضايا واحتياجات األطفال يف املدنىل توليد املعرفة بقإدف  - 
الل حتسني نوعية اخلدمات ىل حتسني رفاه الطلبة واألطفال من خإ، تسعى اهليئة التنفيذية بالتعاون مع مدرسيت - 

 البلدية
 ىل احتياجات املدارسإتوفر البلدية املبادرة مع املهندسني للمساعدة على الوصول  - 
 ألطفال يف القرارات املرتبطة ميشارك ا - 
 ىل املدارسإتوفري الوجبات اخلفيفة واألطعمة ذات القيمة الغذائية  - 
 تنفيذ أنشطة املكتبات - 

 

 اجناز -4
 هي منظمة غري حكومية - 
 ىل سوق العملإتوفر التدريب املهين لشباب األردن لتحسني فرصهم يف االنضمام  - 
 شر على نوعية التعليم يف املدارستتيح للقطاع اخلاص الفرصة للتأثري املبا - 
 فصول للعب دور القدوة اإلجيابية يقوم املتطوعون من القطاع األهلي بزيارة ال - 
لعرض املفاهيم االقتصادية والتجارية األساسية  من نوعه مصمماً يداًفر يقدم املتطوعون من القطاع األهلي مقرراً - 

 بداعي الت ومهارات التواصل والتفكري اإلويف الوقت نفسه تعزيز القيادية لدى الطلبة وحل املشك
 

 مبادرة األردن التعليمية -5
العام واخلاص بالشراكة مع صالحات التعليمية من خالل منوذج الشراكة بني القطاعني ىل تسريع وترية اإلإدف  - 

 مدرسيت
جاح يف ليها للمنافسة والنإتزود املعلمني والطلبة مبهارات التطوير والتدريب على احملتوى االلكتروين اليت حيتاجون  - 

 اقتصاد املعلومات العاملي
 مبتكرة تصاالت وتطوير حلول تعلمحتفيز االبتكار وقدرات املعلمني والطلبة من خالل تقنية املعلومات واال - 

 

 مجعية التعليم األردنية -6
 ا جاللة امللكة رانيا العبد اهللامجعية ال تتوخى الربح أسسته - 
 ملساعدة يف حتسني وحتديث التعليمىل اإدف  - 
 ثراء اتمع إتعزيز دور املدارس يف تنمية و - 
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 ن مواكبة مقاييس التميز العامليةتوفر دورات تدريبية وورش عمل متكن الطلبة م - 
قليمية والعاملية واملرافق التعليمية حيث يفيد تبادل املبادرة بالتعاون مع املدارس اإلسوف يتم االضطالع ذه  - 

 تعليمية اتمع يف حتقيق أهدافهالتجارب ال
 مل اجلهود املبذولة يف ظل مدرسيت، وتكة موازية يف جمال تدريب املعلمنيتدير مبادر - 

 

 مشروع املدارس الصحية/ مجعية الوعي الصحي امللكية  -7
 ة مع وزارة الصحة ووزارة التعليمباملشارك - 
 تشمل املدارس اليت حددا مدرسيتىل التوسع لإحققت بالفعل نتائج ناجحة ودف  - 
 ة من خالل تدريب املدارس على ذلكىل مقاييس صحة املدارس الوطنيإىل الوصول إدف  - 
 "مدارس صحية "  ـك املدارس اليت حتقق هذه املقاييس متنح االعتماد - 

 

 الرواد -8
 بيةيف األردن واملنطقة العر شةاألوضاع املعيشية للمناطق املهمحتسني  - 
 تركز الربامج على التعليم، وتنمية الطفل، ومبادرة املشروعات والتوظيف - 
 ارس من خالل برامج تطوعية مبتكرةىل دعم املدإ، دف من خالل مبادرة مدرسيت - 

 

 برنامج توأمة املدارس/ جملس املدارس اخلاصة  -9
 وابط بني املدارس العامة واخلاصةتقوية الر - 
يف جمال  سوف يسمح ذلك بتبادل املوارد والتجارب يف ااالت الثقافية والتعليمية واألكادميية واالجتماعية وأيضاً - 

 الرياضة والفنون
 الطالب من خالل التفاعل املتبادلداريني وتنمية كفاءة املعلمني واإل - 

 

 جائزة امللكة رانيا للتميز يف التعليم -10
 نظام اجلوائز - 
 يامحتسني وضع املعلمني ورفع معنو - 
 من خالل تدريب املعلمني اآلخرين ، ينقل املعلمون خربامباملشاركة مع مدرسيت - 

 
  

 جمالس الطلبة ومجعية أولياء األمور واملدرسني –اليونيسيف  -11
 املدرسية وحتسينها والتفاعل معهاان ميكن من خالهلما للمراهقني وأولياء أمورهم التأثري على احلياة منتديان رئيسي - 
 هذين املنتديني يف مدارس مدرسيت تساعد اليونيسيف يف تنفيذ - 
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 ساءة يف املدارس العامةتركز اليونيسيف على حماربة العنف واإل - 
  لك الرتاعات والعنف داخل املدارسواملناهج للتعامل مع تترفع اليونيسيف الوعي وتوفر األدوات  - 

  :بعض كبار الرعاة
 موارد  - 
 أورانج  - 
 سيسكو  - 
 سرايا  - 
 أبراج  - 
 زين  - 
 إيسترولدجنز  - 
 بنك كابيتال  - 

 

  عالميةاحلمالت اإل
 فيسبوك - 
 )عن مدرسيت ىل اجلماهري وليس حتديداًإحدى الوسائل اليت تستخدمها امللكة رانيا إليصال رسائلها إ( تويتر - 
 اليوتيوب - 
 موقع االنترنت - 
 ىل مقاالت يف الصحفإإضافة  - 

 
  اخلالصة

مع املشاكل واالحتياجات  لية يتعاملؤوحساس وطين باملسإتتعلق مبادرة مدرسيت بتحويل الثقافة الوطنية الستدعاء  - 
 الوطنية

 املدارس العامة املغطاة حىت اآلنيف  صنعت مدرسيت فرقاً - 
 مدرسة عامة يف احملافظة 100تغطي طالق املبادرة يف اربد وسوف إ، سوف يتم م2012يف عام  - 
 شراكاًإمن خالل جعل املدارس أكثر جاذبية للطالب وأكثر  م2008غريت املبادرة وجه التعليم منذ عام  - 

 هج الدراسية وبني احلياة اليومية، حيث أدخلت وسائل عملية وربطت بني املناللمعلمني
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 :التركيةالتجربة  

نوات بشكل عام على صعيد توفري احلصول على التعليم لكافة الطالب خالل الس ملموساً تقدماً حققت تركيا
سيما فيما يتعلق بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ال تزال هناك حتديات كثرية قائمة، والولكن .  القالئل املاضية

 وقد نتجت بعض التحسينات األخرية جزئياً.  يف اتمعات الريفية يم األساسيومساعدة الفتيات على التمتع بالتعل
ىل أن املنظمات الغري حكومية جنحت يف إ ، إضافةًيم ااين الرمسي والغري رمسيعن توفري الدولة للتعليم العام والتعل

  . لربامج التعليمية اخلاصة بالدولةإجياد رافد جديد ل

  ة الطفولة املبكرةأمهية احلصول على التعليم يف مرحل
وال تزال هناك .  ملستقبلية لألمةمهال املستمر للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة تأثريات سلبية على التنمية اكان لإل - 

وذلك بالنسبة  ،ىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم األساسي للكبارإحتديات متعددة فيما يتعلق بالوصول 
قليمية ومستويات احلرمان على األرقام اخلاصة بدخل األسرة، واملوارد اإل قياساً للمجموعات املهمشة اجتماعياً

تمعاالجتماعي يف ا 
 عن باحلصول على أبسط فرص التعليمالتفرقة بني اجلنسني ملحوظة وفتيات كثريات ال يتمت - 
على التوايل يستفيدون من  6-5 و 6-4،  6-3فقط من األطفال يف سن % 51و %4.33، و%23نسبة  - 

ىل إىل جمتمعات مهمشة بشدة ال يتمتعون بأي وصول إالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف حني أن األطفال املنتمني 
  ملدن الكربىما تتوفر فقط يف ا طالق مبا أن هذه اخلدمات غالباًيف مرحلة الطفولة املبكرة على اإلالتعليم 

سيما بني اموعات لتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وال، من الضرورة مبكان تطبيق املؤسساتية على الذلك - 
وهناك العديد من املنظمات الغري حكومية واملؤسسات اخلريية اليت تقوم بتدبري األموال يف .  املهمشة اجتماعياً
 مرحلة الطفولة املبكرة لتعليم يفىل حتسني نوعية اإاخلارج وتسعى 

 
  Turkey Fundىل تركيا إصندوق اجلسر 

اك احلاملني م من قبل األتر2003هو منظمة غري رحبية تعمل على املستوى التطوعي احمللي، تأسست يف عام 
 . يف اتمع التركي واقتصادياً نشاؤها بالدرجة األوىل خلدمة األطفال احملرومني اجتماعياًإمت للجنسية األمريكية و

يف اتمع  واقتصادياً درار املوارد إلفادة القطاعات احملرومة اجتماعياًإىل تركيا مكرس لتعبئة وإصندوق اجلسر  - 
لتعليم االبتدائي ، مع التركيز بشكل خاص على ايم والرعاية الصحية لألطفاليهتم الصندوق بالتعل.  التركي

 ومتكني الشابات
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ىل تركيا منظمة تعمل من الواليات املتحدة األمريكية وتكرس جهودها للمساعدة على حتسني إصندوق اجلسر  - 

التوفري الالئق للوازم املدرسية لألطفال الفقراء واملالبس املالئمة ومجيعها حيوية لألطفال ليتمكنوا من االستفادة من 
 باملدارس فرص االلتحاق مبكراً

 

  املهمة
 احمللية للمهاجرين األتراك لتدبري وتوزيع األموال اخلريية إلفادة القطاعات احملرومة اجتماعياًحتديد وتعبئة املوارد  - 

 لألطفاليف اتمع التركي مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية  واقتصادياً
 

  الرؤية
توحيد األفراد من خالل بناء الطاقات وتشجيع املشاركة من خالل تأسيس جسر موثوق به بني أولئك الذين  - 

 يكونوا شركاءهم الذين حيلمون مميلكون التطلعات وال ميلكون السبل وأولئك الذين ميلكون السبل ألن 
 مكاناا بالكاملإاألخرى االستفادة من  املسامهة يف تطوير القطاعات احملتاجة يف اتمع التركي حىت ميكنها هي - 
 ليةؤوباملصداقية والشفافية واملستشجيع مبادئ حسن املواطنة وبناء شبكة تنظيمية تطوعية تتمتع  - 

 

 اهليكل التنظيمي .1
 )األمريكية وعضو واحد يف هولندا أعضاء مقرهم الرئيسي يف الواليات املتحدة 4(جملس اإلدارة  - 
 )هم الرئيسي يف الواليات املتحدةعضوا مقر 11(التنفيذية جملس إدارة اللجنة  - 
 )هم الرئيسي يف الواليات املتحدةأعضاء مقر 5(جلنة تنفيذية  - 
 )هم الرئيسي يف الواليات املتحدةأعضاء مقر 3(قليمي إجملس إدارة  - 

مة صندوق اجلسر ، ومؤيدين وناشطني متحمسني خملصني ملهويتألف من قياديني حمليني، ومتطوعني خلدمة القضية
  ىل تركياإ

  

  منسقو املشاريع
 ويدعموا يف جمتمعام احمللية تركيا ىلإيروجون ألنشطة صندوق اجلسر   - أ
ىل تركيا لتشجيع أعضاء جمتمع املاحنني احملليني على التطوع إلني يف صندوق اجلسر ؤويعملون عن كثب مع املس  - ب

 ل ألطفال تركياوتدبري األموا
 

  جمموعة الشباب
والعناصر األساسية للعمل  ىل تركيا تشجع وتروج للتطوعية يف اتمعإبرامج الشباب اخلاصة بصندوق اجلسر  - 

 اخلريي
 ىل تركياإتشمل األنشطة املشاركة يف أيام خدمة املدارس لتمثيل صندوق اجلسر  - 
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  النموذج املايل .2
، بتسهيل تقدمي اهلبات املوجهة من للمهاجرين األتراكوارد اخلريية امل زامه بتعبئةيقدم صندوق اجلسر كجزء من الت

  . ىل تركياإاملعلنة لصندوق اجلسر  املاحنني طاملا أن املشروع متوائم مع املهمة
 ىل تركيا لتقدمي عرض املشروعإيتصل املانح بصندوق اجلسر  - 
 )ابقةمل حول احتمال وجود هبات مطيتصل بصاحب الع( ع املانح األموال لرعاية املشروعجيم - 
  لتنسيق اجلزء التركي من املشروع ىل تركيا بالبحث عن منظمة غري حكومية تركيةإيقوم املانح أو صندوق اجلسر  - 
الشريكة وينسق املشروع ىل املنظمة الغري حكومية التركية إىل تركيا املنح وحيول اهلبات إيسجل صندوق اجلسر  - 

  مع املانح
  )أنظر الشكل البياين أدناه(م 2008مل يتم تلقي أية هبات حكومية يف عام  - 
 م2008يف اية عام  دوالراً 115.460 معظم املسامهات جاءت من ماحنني صغار أو شركات صغرية مبا جمموعه - 

  

 قليميةاجلماعات اخلريية اإل
بأن  ، علماًدف الذي يركز عليه العمل اخلريي، واهلقليمية من حيث اهليكل، واحلجمختتلف اجلماعات اخلريية اإل

قليمية إىل حد كبري يف حني يتألف بعضها اآلخر من جمتمع أو مؤسسة إبعض هذه اجلماعات يتسم بطابع غري رمسي 
 :ومن ذلك على سبيل املثال

  

 - ATA   وتركز على املشروعات التعليمية(يف واشنطن دي سي( 
 )وتركز على األحذية ذات الرقبة واجلوارب(جمموعة مونتانا  - 
 - OCTAA وتركز على جتديد املدارس( يف كاليفورنيا( 
 - LVTAA  ركز على املنح الدراسية املصغرةوت(يف بنسلفانيا( 
 )لى األحذية ذات الرقبة واجلواربتركز ع(يف واشنطن العاصمة ) الرقص سويا(جمموعة كاردلني دانس آنسانبل  - 
 )ذات الرقبة واجلواربلى األحذية تركز ع(فرقة الرقص الشعيب التركي يف واشنطن العاصمة  - 
 )ركز على املنح الدراسية املصغرةت(أتراك وملنجتون يف كارولينا الشمالية  - 
 )تركز على مكتبات الكيار(شمالية أتراك شارلوت يف كارولينا ال - 
 )تركز على املشروعات التعليمية( يت اس إيه يف كارولينا الشمالية –يو ان سي  - 
 )ركز على املنح الدراسية املصغرةت(الية اإليقاع اإليطايل يف كارولينا الشم - 
 )نات األطفال دون سن السبع سنواتوتركز على املكتبات وحضا(جمموعة أونوسان وأصدقائهم يف نيوجرسي  - 
 )نات لألطفال دون سن السبع سنواتتركز على احلضا(جمموعة أوزدمري وأصدقائهم يف نيوجرسي  - 
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 )لى األحذية ذات الرقبة واجلواربع وتركز(جمموعة بربر وأصدقائهم يف نيوجرسي  - 
 )ركز على املنح الدراسية املصغرةوت(جمموعة بيويوليمانلي وأصدقائهم يف نيوجرسي  - 
 )لى األحذية ذات الرقبة واجلواربوتركز ع(جمموعة موظفي مايكروسوفت يف واشنطن  - 

  

  م2008ديسمرب  31اإليرادات واملصروفات للسنة املالية املنتهية يف 
  

  اإليرادات
  دوالر 460,115  املسامهات

  صفر دوالر  خدمات الربنامج
  صفر دوالر  االستثمارات

  صفر دوالر  املناسبات اخلاصة
  صفر دوالر  املبيعات

  صفر دوالر  غري ذلك
  دوالر 460,115  مجايل اإليراداتإ

    املصروفات
  دوالر 983,87  مجايل املصروفاتإ

  دوالر 477,27  اخلسارة/ صايف املكسب 
  

  م2008ديسمرب  31امليزانية العمومية للسنة املالية املنتهية يف 
  

، بشكل عام.  ؤسسة بعينها يف نقطة زمنية معينةتقــدم امليزانية العمومية حملة سريعة عن الصحة املالية مل: ملحوظة
لفترة طويلة ولكن نوعية  ال فإا لن تتمكن من البقاءإينبغي موع أصول املؤسسة أن يتجاوز جمموع خصومها و

النقد، (لألصول املتداولة للمؤسسة ، ينبغي على سبيل املثال.  يف االعتبار األصول واخلصوم ينبغي أن تؤخذ دائماً
، قرض يرادات املؤجلة، اإلاملدفوعات(طية خصومها املتداولة أن تكون كافية لتغ) ، اخلاملقبوضات، األوراق املالية

، جند من الناحية األخرى.  جه املؤسسة مشاكل تتعلق باملالءةال فسوف تواإو) ت السنداتالعام احلايل ومدفوعا
تستغل أمواهلا على  بأن املؤسسة اليت يتجاوز النقد ومكافئات النقد اخلاصة ا خصومها املتداولة مبعدل كبري رمبا ال

  . النحو األمثل
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  التغري  م2008ديسمرب  31  م2008يناير  1  األصول
  دوالر 101,23  دوالر 169,43  دوالر 068,20  النقد ومكافئ النقد

  صفر دوالر  صفر دوالر  صفر دوالر  األرض واملباين
  صفر دوالر  صفر دوالر  صفر دوالر  غري ذلك

  دوالر 101,23  دوالر 169,43  دوالر 068,20  جمموع األصول
  

  التغري  م2008ديسمرب  31  م2008يناير  1  اخلصوم
  صفر دوالر  صفر دوالر  صفر دوالر  جمموع اخلصوم
  دوالر 101,23  دوالر 169,43  دوالر 068,20  رصيد الصندوق

  
 عالم واألخبارمثل وسائل اإل) من خالل أية وسائط(كيف يوصلون رسالتهم  .3

  . محالت سنوية و برامج موجهة من قبل املاحنني
ملدن برباط مشترك واملؤازرة لبعضها البعض يف اوهي خدمة تعاونية لتعويض مجعيات اخلرجيني واجلماعات املرتبطة 

، مع السماح هلم يف الوقت للماحنني إلعادة االتصال جبذورهمكما توفر الفرص .  األصلية عن ارتفاع التكاليف
 . ات املتحدة األمريكيةمكانية اخلصم من الضرائب املستحقة يف الوالياحلصول على االمتيازات الكاملة إلنفسه ب

  

  عالم والصحافةوسائل اإل
 خبارية االت اإل - 
 مقاالت يف األخبار  - 
 قامة شبكات اجتماعية مرتبطة إ –عالم املتعددة وسائل اإل - 
 اليوتيوب  - 
 الفيسبوك  - 
 ف توزع على الصحافة وصور الشعار جمموعة املواد التروجيية اليت سو - 
 :املنشورات والبوسترات - 
 ىل تركيا إبوستر للتعريف بصندوق اجلسر  •
 ىل تركيا إرؤية صندوق اجلسر / بوستر التعريف مبهمة  •
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 ىل تركيا إبوستر التربع لصندوق اجلسر  •
 منشور املنح الدراسية املصغرة  •
 وجيية اليت سوف توزع على الصحافةجمموعة املواد التر •
 ىل تركيا إالثية عن صندوق اجلسر مطوية ث •

  

  مجاعات الشباب
ية وتشجيعها للتطوعية يف اجلسر بتركيا درجة الوعي من خالل مشاركاا احملل ترفع برامج الشباب التابعة لصندوق •

  اتمع
 العمل القيم الذي يدعم املؤسسة اإلعالن عن •
اهدة كرمي أثناءها دف تدبري النقود، أمسيات مش اليت يقدم اآليسالرحالت الترفيهية (أنشطة تدبري النقود  •

 )أو املستعملة الفائضة عن احلاجة، غسل السيارات وبيع األشياء اجلديدة األفالم، املهرجانات
 ع الوعي وجيذب املاحنني احمللينيالعمل بني أفراد اتمع يرف •

  

  الربامج املقدمة .4
ينا إلعادة االتصال ىل تركيا واملذكورة أدناه الفرصة ملاحنإبرامج بناء القدرات التابعة لصندوق اجلسر  توفر

  :جبذورهم
 برامج حتسني املدارس  - 
 برامج متكني الطلبة  - 
 امج لألطفال دون سن السبع سنوات بر - 
 نشاء مكتبات برامج إل - 
 برامج ملعاجلة سرطان الدم  - 
 الت الشفة وسقف احللق املشقوقنيجراحات لعالج حا - 

 
 

 برامج املشروعات ومتكني الطلبة
  

 ل كجسر مع املدارس لدعم اخلرجينيالعم •
توفر لطلبة املدارس األولية يف املناطق احلضرية والريفية املنخفضة الدخل السبل : واجلوارباألحذية ذات الرقبة  •

 ذات الرقبة واجلوارب اليت تدفئهممن األحذية  ، مرتدين زوجاًىل مدارسهم بكرامةإللذهاب 
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، ميكن األساسيةحلصول على هذه الضرورات متكني الطلبة احملرومني من االمتيازات يف تركيا مــــن ا •

 ليهإ هدية مدى احلياة تتمثل يف التعليم وذلك يف املناطق األكثر احتياجاًللماحنني تقدمي 
 360لعشرة أطفال و دوالراً 120للطفل الواحد و دوالراً 12ىل إحيتاج شراء زوج من األحذية ذات الرقبة  •

 للفصل بأكمله دوالراً
 زوجاً 1.500ىل تركيا مثاين مدارس يف مجيع أحناء تركيا بأكثر من إ، زود صندوق اجلسر وحده م2008يف عام  •

 من األحذية اليت تشعر بالدفء
 األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسةبرناجمان ريفيان للعب  •
 كتب ملكتبات األطفال •
 قواميس لألطفال •
 منح دراسية مصغرة لألطفال •
 الالرعاية الصحية لألطف •

 
 

 

 
  
 

 :حتسينات املدارس
 

حتديات كثرية مرتبطة بالتعليم يف املدارس األولية يف القرى ومبحدودية املوارد العامة املتاحة للريف  هناك - 
  :بالتعاون مع املؤسسات التالية لتمويل املشاريع ىل تركياإصندوق اجلسر لذلك قام  التركي
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   :الصعوبات اليت تواجه هذه الربامج هي

 األقاليم الصغريةاخنفاض عدد املتطوعني، والسيما يف  - 
 ع ألسباب حضاريةاحليلولة بني النساء وبني التطو - 
 ئمة للتعلم يف األقاليم الصغريةصعوبة تأمني مساحات مال - 
 الفقر متفشٍ يف املناطق الريفية ، حيثيزال هناك الكثري مما ينبغي عمله، والسيما يف مشال تركياال  - 

ختصيص التمويل يف جمال التعليم ورفاه الطلبة مبين على البلديات وهو تنظيم غاية يف التعقيد يتطلب التعاون الوثيق 
 عاناتلني يف املقاطعة وأجهزة اإلؤواملسبني 
  

 :التجارب امليدانيةملخص  .4
 

 : اهلند  . أ
مجعية شنكار : مات غري احلكوميةاملنظ ىل اهلند استطالع لبعض املدارس احلكومية واثنني منإمشلت الزيارة امليدانية 

  .ة أنك مجعيو

تبني من خالل زيارة املدارس احلكومية بأن احلكومة تقوم بتقدمي وجبة يومية جمانية جلميع طلبة مدارس التعليم العام 
من  كما تشرف وزارة التعليم على جودة الطعام يف كل مدرسه يومياً.  من خالل التعاقد مع اجلمعيات اخلريية

 . مسؤولية كل معلم ومعلمة صف التأكد من حصول كافة الطلبة على وجبة الغداء حيث أن مدير املدرسةخالل 
  . وطالبة لشراء الزي املدرسي طالب يصرف لكل ويل أمرسنوياً  كما تقوم وزارة التعليم بتوفري مبلغاً

 
  
  
  

الرعاة التجاريون أمريكان اكسربس آركيتكتس 
كوالبوراتف آيدن بروداكشرت بقالفا كنجز

بلجريد ميين  
ستوريدج بنك أوف أمريكا بوينج دي ليو تكستايلز اخلطوط اجلوية  

التركية

جمموعة يونايتد 
هلث يو يب اس واشوفيا ويذر بريدكت  

كونسلتنج انك وركبليس أوبشرت
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يقوموا و سبوعياًأ ةمر سااملدر أطباءحيث يزور الرعاية الصحية جلميع طالب التعليم العام احلكومة اهلندية  تؤمن
ا أا مسؤولية كم ،إذا تطلب األمر ذلكىل املستشفى احلكومي إالطالب املريض أو إحالة  صرف العالج جماناًب

يوجد لكل مدرسة حكومية لوحة كما  . لتحديد الطلبة احملتاجني لرعاية صحية مع الطبيب أن يتعاوناملعلم 
إرشادية توضح للطلبة ما يقدم هلم من دعم وخدمات ورقم موحد لتلقي شكاوي واقتراحات الطلبة عن هذه 

   . اخلدمات
  

 

 
  
  

، فعلى سبيل املثال تعىن دعم الطلبة والطالبات احملتاجني ومة يف جمالاملنظمات الغري حكومية عمل احلك تكمل 
، فتقوم بسد الفجوة جتماعيةبسبب ظروفهم املادية واالبتأهيل شرحية املتسربني من املدرسة  )شنكار(مجعية 

  .مما ميكنهم من االلتحاق بركب زمالئهم حني عودم للمدارس النظامية التعليمية الناجتة عن انقطاعهم عن الدراسة
تؤهلهن إلجياد عمل ومصدر  اليت )اطةكاخلي( كما تقوم اجلمعية بتدريب البعض منهم باألخص اإلناث على احلرف

متسرب ومتسربة عن املدرسة وتعيلها يف هذه الرسالة  400على رعاية ما يقارب  )شنكار(تقوم مجعية .  نرزق هل
  .  اجلمعيةالنبيلة عدد من الشركات احمللية الكبرية اليت توفري التربعات واألموال الالزمة لعمل 
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دام الكمبيوتر واللغة ، كتعليم استخخمتلفة جلميع أعمار طالب املدارسفتعىن بتقدمي مهارات  )أنك(أما مؤسسة 
  . ، ملساعدم على إجياد فرص عمل مستقبليةاالجنليزية

كفصول ) كقاعات املناسبات(من املباين احلكومية الغري مستخدمة خالل الفترة الصباحية  )نكأ(وتستفيد مؤسسة 
  . للطالب

  .  ، كشركة البترول اهلنديةمتول من خالل شركات خاصة )كأن(فإن مؤسسة  )شنكار( ومثل مجعية
  

 :أحياء جنوب جدة  . ب
 

 يف أحياء جنوب جدة، األوىل كانت ملدرسة عبد اهللا بن رواحه نيمن جمموعة األغر بزيارة ميدانية ملدرست فريققام 
وحبسب  . % 75ويبلغ نسبة الغري سعوديني ا  طالب 750تضم املدرسة .  بتدائية يف حي مدائن آل فهداال
ىل املساعدة والدعم بسبب وضع أسرهم إطالب حباجة   200ستبيان الذي وزع على اللجنة املدرسية فإن هناك اال

 300 -200هتمام أن املدرسة تقوم مببادرة ذاتية جلمع التربعات اليت تتراوح ما بني واملثري لال.  جتماعياملايل واال
  .  حملاولة دعم مجيع الطلبة احملتاجني، ولكن هذا املبلغ غري كايف لتغطية حاجام يومياًريال 

خالل مناقشة مع مدير املدرسة وبعض املدرسني، اقترحت األفكار التالية ملساعدة الطلبة احملتاجني، ومنها إعطاء 
 مساعدة الطلبة دراسياً يضاًأواقترح .  الطالب الفقراء وجبة مدرسية جمانية خارج الدوام للحفاظ على كرامتهم

خارج أوقات املدرسة وتوفري برامج ترفيهية بعد العصر للطلبة احملتاجة وجعل املدرسة بيئة جاذبة حلمايتهم من 
  .  التسكع يف الشوارع

  
  



43 
 

 

  
  

  

 . %10الغري سعوديني نسبة تبلغ  طالب و 627تضم ايد،   دمري عببتدائية يف حي األأما مدرسة اخلفجي اال
جتمع املدرسة ما تستطيع عليه من .  طالب حيتاج للدعم 45فإنه يوجد  حبسب استبيان اللجنة املدرسية
  .  نفس ورفض للعطايا لكن بعض أولياء األمور لديهم عزةالتربعات ملساعدة الطلبة احملتاجة و

  
التعاون بني إدارة املدرسة واملدرسني، حيث أن إدارة ميكن االستنتاج من هذه الزيارات امليدانية احمللية أمهية 

أن املعلم واملشرف ومدير املدرسة هلم  كما.  واملؤسسات اخلريية نياملدرسة تشكل اجلسر بني الطلبة احملتاج
جيب كما .  إليصال هذا الدعم دور هام يف معرفة الطلبة احملتاجني ونوعية الدعم الذي حيتاجونه وأفضل السبل

  .  جتماعية لدى تصميم برامج لدعم الطالب احملتاجنياال عتبار الثقافة احمللية واألبعادبعني االالوضع 
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  أهم املخرجات
  

  
  
  

ازدياد اإلنفاق على التعليم
دمج جهات وقنوات متعددة من  

كافة القطاعات اخلاصة واحلكومية  
لتكثيف املساعدات وتنويع  

الشفافية يف تبادل املعلومات مع  
مراعاة اخلصوصية التامة فيما يتعلق  

وية الطالب والطالبة

دمج األهل يف الربنامج من خالل  
مركز خمصص خلدمة األسرة

ختصيص صناديق ومنح للطالب  
احملتاجني

إثراء الربنامج بتمكني الطالب من  
امتالك أجهزة حاسوب خاصة م  
ودجمهم يف األنشطة الالمنهجية  

والرحالت املتنوعة

متابعة أحوال الطالب النفسية  
واالجتماعية واملادية من قبل مشرفني 

متخصصني يف اخلدمة االجتماعية  
لضمان أن الطالب يستفيد بالفعل
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 ملخص لنتائج االستبيان  .5

 ،عمل تكافل على املدعوين يف ورش ريق من الباحثني يف جمموعة األغرلقد مت توزيع االستبيان اليت أجراها ف
شاركوا بكثافة يف العمل اخلريي ن وكانت الغالبية العظمى من املشاركني يف ورشة العمل من األشخاص الذي

ودف الدراسة إىل .  التعليمالتربية والشؤون االجتماعية و يتعن أعضاء من وزار واملنظمات غري احلكومية، فضالً
التأكد من قياس رأي املشاركني يف املسائل الرئيسية اليت من شأا املساعدة يف تشكيل خارطة طريق مستقبل 

 . تكافلمؤسسة 

ستطالع الرئيسية إىل خط الدخل األساسي لتصنيف الطالب احملتاجني إىل املساعدة، فقد وافق توصلت نتائج اال
الشهري ألسر الطالب  ريال سعودي هو املعيار األساسي للدخل 4000أن مبلغ من املشاركني إىل  60.52%
أشخاص، هذا املعيار يساعد اللجنة التنفيذية يف تكافل يف تعريف وحتديد الطلبة املستهدفني  6املكونة من احملتاجني و

  . من هذا الربنامج وفقاً لدخل األسرة

 اليت تعترب) األقل أمهية 7 و باألهم 1(رتيب الربامج من حيث األمهية تطلب السؤال الثاين والثالث من املشاركني بت
ارتكز على الطالب يف  2للتكافل إىل الشروع يف سعيها ملساعدة الطالب احملتاجني، السؤال رقم  األكثر إحلاحاً

لقد اتفق املشاركون و.  املدن، يف حني أن السؤال الثالث استهدف الطالب يف القرى واملناطق النائية يف اململكة
  . للطلبة احملتاجني هو األكثر أمهيةغذائية توفري وجبة على أن 

توفري  أمهيةكثر لطالب احملتاجني يف املدن، فقد صنف املشاركني يف املرتبة األاإعطاء األولوية لربامج بفيما يتعلق 
زي املدرسي، وتليها توفري اللوازم املدرسية، وجبة اإلفطار للطالب، مث تليها يف املرتبة التالية من حيث األولوية ال

احملتاجني ومنحهم حقيبة  طالبتقدمي دورات تقوية إضافية لل وإعطاء الطالب احملتاجني مصروف اجليب، وأخرياً
 . مدرسية وقد ذكرت يف آخر القائمة

ومصروف اجليب يف  يسالطالب احملتاجني يف القرى، فقد اعترب املشاركون تزويد الطالب بزي مدرأما فيما خيص 
يف حني تقدمي األنشطة املدرسية واللوازم املدرسية .  نفس القدر من األمهية بعد تزويد الطالب بوجبة الفطور

ريبية يف تقوية دللطالب احملتاجني كانت يف املرتبة الثالثة، وكان آخر برناجمني يف قائمة الربامج هو إعطاء دورات ت
 . ملدرسيةمدادهم باحلقائب اإالطالب و 

يف أحد املدن ) pilot project(طرح سؤال ما إذا كان جيب على مؤسسة تكافل أن تقوم مبهامها بصفة جتريبية 
 توأظهرت النتائج أن جدة كان . والقرى خالل سنواا األوىل، كان هناك إمجاع من املشاركني على هذا التوجه

يف املركز الثاين  تيف حني أن الرياض جاء، ٪45 حصلت علىو . اخليار األول ملوقع املشروع التجرييب لتكافل
  .% 13بنسبة ومكة املكرمة كانت اخليار الثالث  ،٪21 بنسبة
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 أجابحيث  ،اتكافل مؤسسة برامج بدء كانت عملية التصويت مشتتة عندما وصل املشاركون إىل اختيار قرية ل
، والنسب املئوية الصغرية أعطيت للقرى املوجودة حول مدينة جدة، حمافظة "ال أعرف"بـ  شاركنيمن امل٪ 43

رمبا تشري النتائج من هذا السؤال إىل أن هناك حاجة ماسة إىل مزيد من الدراسة للتأكد .  الليث وحمافظة الطائف
 .  ء برامج تكافللبدمن القرى املنكوبة بالفقر، لتقرر بعدها اللجنة التنفيذية أي قرية أفضل 

هناك العديد من املنظمات احمللية واجلمعيات اخلريية اليت تسعى جاهدة للحد من ظاهريت الفقر واألمية، وميكن فتح 
عندما سأل .  هذه القنوات للتعاون بني تكافل وهذه املنظمات من أجل االستفادة من خربام والعمل معاً

، "ال أعلم" من املشاركني ٪ 3.26أجاب .. عطاء أمساء املنظمات الغري رحبية األكثر جناحاًإاملشاركني عن رأيهم يف 
و بقية األصوات توزعت يف أعداد ضئيلة بني عدد من .  "العزيز جلمعية ماجد بن عبد"منهم % 15.78بينما 

 . املنظمات غري احلكومية األخرى

املستهدفة لتشمل الطالب الذين تسربوا من املدارس بسبب تكافل للفئة مؤسسة توسيع نطاق يف ما خيص  ماأ
من ٪ 78.15، بينما "نعم" ـمن املشاركني يف االستطالع ب٪ 21.84صوت .  االقتصادية السيئة همظروف
   . املتسربنيمل يفضلوا أن يشمل برنامج تكافل الطالب  شاركنيامل

 املنهجية املتبعةعلى ضوء جية مؤسسة تكافل يخمرجات ورشة عمل استرات .6

يف مدينة جدة حضرها أكثر م 2012فرباير  16-15األوىل بتاريخ  ،ولقد قامت جمموعة األغر بتنظيم ورشيت عمل
ية مسالمي للتنالبنك اإل استضافها مشكوراً م2012 مارس 21والثانية بتاريخ  ،مشارك من ذوي العالقة 80من 

 :مشارك وبناء على هذه الورش توصلنا للتايل 20وحضرها مايقارب 

  الوضع الراهنتقييم 

 كبري اليت هلا تاثري واخلارجية الداخليةالعوامل  همأ ىلإ لتوصلمسح للوضع الراهن لمل مت بداية عخالل ورشة ال
  . مؤسسة تكافل و حتقيق أهدافهاعلى مسار عمل 

  :العوامل الداخلية •
 .  ة تكافلمؤسسالقوة والضعف اليت تتحلى ا برز نقاط أ أهم داخليةتشمل العوامل ال
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  :نقاط القوة
 :البعد االجتماعي .1

  اإلرث الديين هو احملفز األول لوجود مثل هذه املؤسسة •

 :البعد املادي .2

  مليون سنوياً 476الدعم املايل بدءاً بـ  •

 : البعد التنظيمي .3

 ورئاسة معايل وزير التربية والتعليم للمؤسسة الداعمة  القيادة •

 جهة مستقلة عن وزارة التعليم •

 مجعية 586(من خرباا وبراجمها إمكانية خلق تعاون مع املؤسسات واجلمعيات اخلريية احلالية واالستفادة  •
 )مؤسسة 100و

  وليةإشراك اجلهات ذات العالقة يف إعداد استراتيجية املؤسسة واالستفادة من خربات د •

 أول مجعية متخصصة يف هذا اال يف اململكة العربية السعودية •
  
  

  : نقاط الضعف
 :البعد البشري .1

 عدم مقدرة اجلمعيات اخلريية على استقطاب الكوادر البشرية املؤهلة •
 إدارة املدارس احلالية غري مدربة على املساعدة وتنفيذ الربنامج •

 :البعد االجتماعي .2
 العمل التطوعي حالياً بدون حوافز عدم نضج وانتشار ثقافة •

 : البعد التنظيمي .3
 مت اإلعالن عن املؤسسة قبل وضع اآلليات واألسس مما زعزع الثقة يف تكافل نتيجة لتضارب املعلومات •
  صعوبة توصيف الفقر للفئات املستهدفة مع عدم توفر قاعدة بيانات حمدثة وتفاعلية •

  :البعد اجلغرايف .4
 ة ميثل حتدي يف وضع هيكلة فعالة خلدمة الشرحية املستهدفةاتساع الرقعة اجلغرافي •
  صعوبة وصول وتطبيق الربامج لألماكن النائية •
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  :العوامل اخلارجية •
  . تتمثل بالفرص والتهديدات اليت تقدمها البيئة اخلارجية 

  :أبرز الفرص
 :البعد البشري .1

 وهيئات اتمع املدين وجود فرص للمشاركة التطوعية وارتفاع روح احلماس من قبل أفراد •
 مساحة كبرية لالستفادة من مهارات التربويني وأفكار الطلبة •

 :البعد االجتماعي .2
 وجود الشعور باملسؤولية االجتماعية لدى منسويب وزارة التربية والتعليم •

 :البعد املادي .3
  و جود التوجه القيادي الرشيد لدعم تكافل مبا يف ذلك الدعم املادي •

 : البعد التنظيمي .4
برامج املسؤولية االجتماعية  -مجعيات ومؤسسات خريية (فرصة للتعاون مع جهات أخرى يف اتمع  •

 )للقطاع اخلاص
 استخدام مقار املدارس لتنفيذ برامج ال صفية •

 : البعد التقين .5
  إمكانية االستفادة من املعلومات املوجودة حالياً لبناء قاعدة معلومات متكاملة •

 

  :التحديات أبرز
 :البعد البشري .1

 تزايد أعداد الطلبة السنوية •
 :البعد االجتماعي .2

 احملافظة على كرامة املستفيد وعدم تأطريه  •
 اتكال الطالب على املساعدة •
 النظرة التقليدية للعمل اخلريي اليت ال تأخذ البعد التنموي يف االعتبار •
  احملتاجةتعفف بعض األسر وعدم رغبتهم يف طلب املعونة أو جشع بعض الفئات غري •
 التأكد من وصول الدعم ألولياء أمور املستفيدين األساسيني •

 :البعد املادي .3
 ضمان االستدامة املالية من خالل إقناع اآلخرين بتقدمي اهلبات مع وجود دعم مادي من اجلهات الداعمة •
  سوء استخدام املساعدات املالية  •
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 :البعد التنظيمي .4
 مدرسية لدى وزارة التربية والتعليمعدم وجود إدارة خدمة اجتماعية  •
 حتديد الشرحية املستفيدة بدقة •
 االعتماد على مدراء تعليم املناطق غري كاف بدون وضع آلية للتحري والتدقيق •
 تغري قيادة املؤسسة قد يؤثر على أولويات تنفيذ استراتيجيتها  •

 
 :البعد التقين .5

 ع اجلهات األخرىعدم وجود شبكة معلوماتية تربط اجلمعيات بالوزارة م •
 
ستفادة من يسية اليت يستوجب العمل عليها لالالعوامل الداخلية واخلارجية تتبني لدينا احملاور الرئ على ضوءو

  . الفرص املتاحة ونقاط القوة، والتغلب على التحديات ونقاط الضعف
  

    الرؤيةالرؤية
  

الستمرار حتصيلهم من التعليم أن تصبح تكافل شريكاً اجتماعياً يسعى لسد احتياج الطالب والطالبة 
  . العام
  

  األهداف االستراتيجيةاألهداف االستراتيجية
  

إجياد قناة لتطوير العمل االجتماعي وتعزيز روح التكافل بني منسويب ومنسوبات وزارة التربية  .1
 والتعليم

  رعاية الطالب والطالبات احملتاجني الستكمال واستدامة مسرية التعليم هلم .2
 قنوات مالية مستدامةتنمية املوارد املالية بإجياد  .3
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  لربامجساسية لاحملاور األ

  

  :حماور للربامج وهيعلى أربع  بنيتالعمل  ليها ورشجية اليت توصلت إيستراتاإل
  .  ، متكني األسرة و يئة البيئةبتطوير املعلم، متكني الطال

 
  

  
  :احملور األول

املعلم حلقة الوصل بني الطالب  احملتاجني يف غاية األمهية ألنحتفيز وتأهيل املعلم للتعامل مع الطالب والطالبات 
منهم فسيكون جناح  ةوعلى معرفة وطيدة بالفئة احملتاجفإذا مل يكن املعلم على عالقة وثيقة بطالبه .  إدارة املدرسةو

  .  الربامج يف غاية الصعوبة

  :ور الثايناحمل

ىل دروس التقوية إضافة باإل ،ةمستلزمام املدرسي، لغذاءامن  ممن خالل تأمني حاجته يقوم على متكني الطلبة
  .  النقل املدرسيداخل املدرسة، برامج الرعاية صحية و

   :احملور الثالث

من أجل يئة بيئة مناسبة للطالب جيب .  ن املعين هنا بيئة الطالب و املؤسسةأيستوجب التوضيح هو يئة البيئة و
أما بالنسبة لتهيئة بيئة املؤسسة .  دراسة حاجة الطالب أو الطالبة لتحديد آلية وكيفية توزيع املساعدات أوالً
وبناء شركات مع  ، وبناء قواعد بيانات تفاعلية ومدققة للتعرف على احملتاجستوجب نشر ثقافة التطوع والتأهيلفت

  . املؤسسةمؤسسات ومجعيات ذات عالقة باملسامهة يف تنفيذ برامج 

  :الرابعور احمل

يقوم على متكني أسر الطلبة احملتاجني من خالل دراسة احتياجام الفعلية واختالف منط وشكل هذه االحتياجات 
  .  بني املدن و املناطق النائية

متكني الطالب تطوير املعلم

متكني األسرة يئة البيئة

احملاور اإلستراتيجية
للربامج 
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  متطلبات النجاح

  :الوجه التايلا على ميكن حتديده هدافب أن يكون هناك معايري لتحقيق األلضمان حتقيق أهداف الربامج جيو
  قابلية القياس زمنياً وكمياً •
  )اجتماعي / اقتصادي ( له عائد كبري  •
  يليب احتياجات الطلبة احملتاجني •
  يأخذ يف االعتبار اختالف احتياجات املدن والقرى واهلجر جغرافياً واجتماعياً •
  ميكن تطبيقه بالتعاون مع جهات أخرى •
 زدواجيةاألخرى لتفادي االجلهات استقصاء الربامج املماثلة لدى ا •

  

 ليات التنفيذ املطلوبةآ
  

  . هدافدة جماالت تنفيذية تدعم حتقيق األليات يف عمت حتديد عدد من اآل
  :ليات عامةآ

  مدير لكل برنامج وكذلك مدير لكل منطقة •
  وجود خطة لكل برنامج تشمل أهداف وسياسات إجراءات التنفيذ واألنشطة والتقييم والتحسني املستمر •
ستكون مجيع أعمال تكافل إما بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية أو برامج داخل الوزارة وأفراد قائمني يف امليدان  •

  أو عرب الشركات اخلاصة اليت لديها برامج تطوعية) كربنامج روافد(
كافة مناطق  تنفيذ الربامج يف عينة خمتارة وعلى نطاق حمدود لالستفادة من هذه التجربة عند تعميم الربامج على •

  اململكة
االستفادة من قاعدة بيانات شركة العلم ومقارنتها مع بيانات وزارة الشؤون االجتماعية والضمان االجتماعي  •

  واجلمعيات اخلريية املعتمدة ووزارة التعليم للتحقق من صحتها
  زيارات ميدانية لألسر للتحقق من قاعدة البيانات •
 لطالب واملسح الشاملتشكيل وحدات للقيام بدراسة أحوال ا •

  

 :لتدريب وتطوير العاملني يف تكافلاآليات 

  األخالقيات املهنية يف التعامل .1
  املتابعة والتقييم وقياس األثر   .2
 تدريب على تقنيات بوابة تكافل اإللكترونية .3
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  :برامج الرعاية الصحيةآليات 
  توفري قسائم الرعاية الصحية للفئة املستهدفة .1
  مع مراكز الرعاية الصحية يف احلي واهليئات الطبيةعقد شراكات حمددة  .2
  كخدمة اجتماعية التأمني الطيبكات شرحتالفات مع عقد  .3

 :آليات لتفعيل الشراكات
  املسح والزيارات امليدانية لتوفري قاعدة بيانات األسر املنتجة لدعم الربنامجب مللقيا اجلمعيات اخلريية .1
 النقلو لتوفري األدوات املدرسية القطاع اخلاص .2
 وضع كود لكل مستفيد مربوط باجلمعيات والوزارات والضمان االجتماعي والبنوكمن خالل  البوابة اإللكترونية .3

  

  عناصر التواصل ملؤسسة تكافل
هداف املأمولة من مؤسسة تكافل األاصل ناجحة تتماشى مع الرؤية وساسية لتصميم محلة تومت وضع املالمح األ

  :النحو التايل ىعل
  

 :العالمة التجاريةقيم  •
  الثقة  - 
  صلالتوا - 
  جامع - 
  صبور - 
  ودود - 
  حب التبادل - 
 متعاطف - 
 :الصفة املميزة للمؤسسة •

  نضمن لكل الطالب ما حيتاجونه للتعلم
  :الشرحية املستهدفة •
 العائلة - 
  الطالب - 
  القياديني/ املعلمني  - 
  اجلمعيات اخلريية - 
 القطاع اخلاص - 
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  :صفة العالمة التجارية •
 اسم جتاري وشعار جديد - 
 مسابقة لتصميم أفضل شعار جديد للمؤسسة - 

  

 :برامج التواصل
 . عرض إجنازات مؤسسة تكافل باستمرارمستمرة تقوم ب مجبراتطوير ب •

  

  تنمية املوارد املالية
وجلان  إنشاء إدارات ماليةالعمل هو  مجاع عليها خالل ورشليها الدراسة ومت اإلإمن أهم النتائج اليت خلصت 

  . االستثمارد وكل من تنمية املوارخاصة ب بسياسات وطرق تنفيذ متخصصة
  

 :اهلدف من تنمية املوارد املالية •
  استدامة املوارد املالية.  1
 االستثمار األمثل للموارد املالية  .  2

  :مصادر املوارد املالية •
  مليون ريال 476املنحة امللكية السامية بدءاً مببلغ  - 
  األفراد واملؤسساتقبول الوصايا واهلبات من  - 
يف حال احلصول على فتوى ويوافق عليها ) تستقطع من الوعاء الزكوي(قبول الزكاة من األفراد واملؤسسات  - 

  )صرفها بطريقة نقدية(وكيفية طريقة الصرف 
  )مايل –عيين (الوقف  - 
  إعانات حمتملة من وزارة التربية والتعليم - 
  ) التنظيم واآلليات(ستثمار ريع اال - 
 )نتشار اجلغرايف يف تنمية املوارداالمراعاة ( - 

  

 :ليات تنمية املوارد املاليةآ •
 

 برامج مع القطاع اخلاص مثل جرير والعبيكان لدعم املؤسسة بنسبة من املبيعات - 
  إعادة تأهيل املستلزمات املدرسية اإللكترونية وإعادة توزيعها على املدارس - 
 مشروع عائلة تكفل عائلة - 
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  اجلهات اخلاصة تبين املشاريع من قبل - 
- Food drive  
  برنامج تبين مدرسة - 
  مصادر حمتملة من وزارة التربية والتعليم - 
  الشراكة مع اجلمعيات اخلريية العاملة حالياً - 
 صندوق استثماري خريي - 

 

  :االستثمار
التوزيع جياد استثمار متنوع يتفاعل مع املخاطر واملدد ونسبة العائد ومراعاة إتشرف على  نة استثمارتكوين جل •

 . ستعانة خبرباء ومتخصصني لوضع استراتيجية االستثماراالاجلغرايف وتنويع القطاعات ب
  

  مقترح لالستدامة املالية

  مبلغ االستثمار  مبلغ الصرف  السنة
1  25 %  75 %  

2  
3  
4  
5  

35 %  
50 %  
50 %  
50 %  

65 %  
50 %  
50 %  
50 %  

  

  :األهداف املقترحة لتنمية املوارد

  العوائد  املستحقاملبلغ   املدة

  مليون 600  مليار 5  سنوات 10

  مليون 300  مليار 3  سنوات 5
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  اهليكلة
  :االعتبار النقاط التالية يف اهليكل التنظيميجيب األخذ يف 

  إعداد لوائح مالية وإدارية فاعلة تراعي الالمركزية  §
  بناء ثقافة مؤسسية  §
  تقييم مؤسسي  §
  توفر مؤشرات احلوكمة الرشيدة §
  مؤشرات التنمية املستدامة توفر §

على  قد مت حتديدها بناءاًلى املهام الوظيفية يف اهليكلة وليس الوظائف ومن أهم ما مييز اهليكل املقترح هو اعتماده ع
املصروفات هدار يف إفيذ دون نالكفاءة يف التلفاعلية وااالستعانة بشركاء النجاح حىت يضمن االحتياج التنفيذي و

  :اقتراح املهام التاليةمت و ،شغيليةالت
  

 : )مركز األحباث واملعلومات( البحثيةملهام التقنية وا •
  حتديد أولويات الفئة احملتاجة -
  إعداد قاعدة بيانات بالفئات احملتاجة  -
 إجياد نظام آيل للتواصل مع الفئات احملتاجة -
 إعداد الدراسات امليدانية والعلمية والفنية -

  

  مهام املوارد البشرية •
 فريق عمل يشمل كوادر املؤسسة واملتطوعني وتدريبهمتشكيل  -
  استقطاب الشباب املسجلني يف حافز وتدريبهم -
  تأسيس جملس ظل يتكون من الفئات املستهدفة واملتطوعني وشركاء تكافل -
 )Create Franchise(صبغة خاصة لتكافل / تأهيل وتدريب املتطوعني ليعكسوا مسة  -

  

  اجلهات ذات العالقة
  

فهم عميق اف مع قطاعات اتمع املختلفة وهدتفعيلها لتحقيق األخلق شراكات و لنجاحاهم متطلبات أمن 
  . للشرحية املستهدفة
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 :الفئات املستهدفة
  الطالب  §
 األهايل §
  منسويب املدرسة §
 املعلمني واإلداريني   §

  

  :القطاع احلكومي
وزارة  -وزارة الشؤون القروية  - والتعليم وزارة التربية  -وزارة الشؤون االجتماعية (الوزارات  §

  )وزارة اإلعالم -وزارة الصحة  -الداخلية 
  اجلامعات §
  محرهيئة اهلالل األ §

   :القطاع اخلاص
  التجار §
  البنوك §
  الغرف التجارية §
  برامج املسؤولية االجتماعية §

 :اتمع املدين
  اللجنة الوطنية لألمان األسري §
  اجلمعيات §
  طلبة اجلامعات  §
  املتطوعني §
  املساجد §
  العمد §
  حياءمراكز األ §
  مراكز األحباث §
  شبكات التواصل االجتماعي §
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  اهليكل التنظيمي
  

 
  

  
  
  
 . الرسم أعاله هو لتوضيح الوظائف املقترحة للمؤسسة وليس هيكل تنظيمي *
  
  
  
  

جملس األمناء

اللجنة التنفيذية

املدير التنفيذي

الشؤون القانونية

حماماة

جلنة شرعية

إدارة اجلودة 
والنوعية

التواصل  
والشراكات

الشراكة اتمعية

/  عالقات عامة 
إعالم

تسويق

الربامج  
واملشروعات

التعاون مع جهات  
خارجية

تصميم ومتابعة  
تنفيذ املشاريع

مركز املعلومات

تقنية املعلومات

األحباث  
والدراسات

املوارد البشرية

التوظيف

التدريب

املتطوعني

الشؤون املالية

تنمية املوارد

احملاسبة

استثمار

حماسب قانوين جلنة استثمار  
استشارية
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  مبادرات سريعة املردود
  

 اعتماد النظام األساسي .1
  بناء فريق العمل املؤهل يف تكافل .2
  خالل ستة أشهر يف منطقة خمتارة) Piloting(البدء يف التنفيذ من خالل التجريب  .3
الطالبة احملتاج حبسب املنطقة وتعدادهم حسب مواقعهم اجلغرافية والتأكد من كفاية املوارد املالية / تعريف الطالب  .4

  لتنفيذ الربامج وعلى هذا األساس تبىن اخلطة املالية 
  معلومات وربطها مع اجلمعيات واملؤسسات اخلريية األخرى إجياد تقنية لبناء قاعدة .5
من خمتلف القطاعات يف العمل امليداين لديهم الرغبة يف خدمة الطلبة يف ) مسؤولية اجتماعية(حتديد عشرة شركاء  .6

  كل منطقة على مستوى اململكة وذلك للخروج بربامج مناسبة للمؤسسة
 )بشكل تطوعي أو مدفوع(ت متنوعة لبحث وتطوير برامج تكافل إجياد شراكات مع خرباء ومتطوعني يف جماال .7
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امتةـاخل  
 

  
دوات سامهت يف تطوير هذا املقترح أطبيق منهجية اعتمدت عدة تستراتيجية من خالل إلهذه اىل إمت التوصل 

سراع بتنفيذ إللالشراكات احمللية  من مستفيداًه، مع الواقع احمللي واحتياجه مبعايري عاملية متميز ليكون متفاعالً
  . تكلفةقل أبسس مستدامة وأعلى  املقترحة الربامج

  
على  يف األساسعملية وخمتصرة تعتمد بطريقه ليات للتنفيذ آمعايري النجاح وإختيار هذه الربامج يف  قد روعيو

  . ستراتيجية ملؤسسة تكافلخلق شراكات تساهم يف حتقيق األهداف اإل
  

  . رساء اللبنات األوىل هلاإبالشكر لكل من ساهم يف بلورا و ونتقدم
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  الحقـامل
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 "مؤسسة تكافل"أمساء املشاركني يف ورش عمل 

  القطــاع  جهـة العمل  االسـم  تسلسل
  حكومي  وزير التربية والتعليم  اهللا بن حممد آل سعود فيصل بن عبد/ مسو األمري   1
 دويل  البنك اإلسالمي للتنمية جمموعة رئيس  أمحد حممد علي/  الدكتورمعايل    2

  حكومي  وزير دولة  سعود بن سعيد املتحمي/  الدكتورمعايل    3
  حكومي  أمني عام مركز احلوار الوطين/ مستشار بالديوان امللكي   فيصل املعمر/  األستاذمعايل    4
  حكومي  رئيس الشؤون اخلاصة لسمو ويل العهد  ماجد القصيب/ الدكتور معايل    5
  حكومي  نائب وزير التربية والتعليم  خالد السبيت/  الدكتورمعايل    6
  حكومي  نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنني  محد آل الشيخ/  الدكتورمعايل    7
  حكومي  جبدةمدير عام التعليم   عبد اهللا بن أمحد الثقفي/ األستاذ    8
  حكومي  مستشار وزير البترول للشؤون االقتصادية  حممد الصبان/ الدكتور    9

  حكومي  وكيل وزارة الشؤون االجتماعية للتنمية االجتماعية  عبد العزيز إبراهيم اهلدلق/ األستاذ   10
  خاص  رجل أعمال  عبد اهللا حسن املصري/ الدكتور    11
  خاص  التنفيذي لشركة املبادرات للمعلومات واالتصاالتاملدير   بارق أمحد سراج/ األستاذ    12
  خاص  رئيس جلنة شباب األعمال/ شركة فيجوالبزيت  -شريك تنفيذي  أمين طارق مجال/ األستاذ    13
  مؤسسة جمتمع مدين  الرئيس التنفيذي لربنامج إجناز السعودية  نائل مسري فايز/ األستاذ    14
  دويل  للتنمية البنك اإلسالمي  عادل الشريف/ األستاذ    15
  مؤسسة جمتمع مدين  اخلدمات االجتماعيةية ماجد بن عبد العزيز للتنمية ومدير عام مجع  مهام خالد زارع/ األستاذ    16

القناة التلفزيونية بالغرفة التجارية الصناعية مدير إدارة األوقاف و  بندر سامي عرب/ األستاذ    17
  خاص  جبدة

  خاص  شركاؤهلرئيس جمموعة زهري فايز ومستشار   فايز حامدحممد / األستاذ    18
  حكومي  التعليموزارة التربية و  –صحة املدرسية مدير عام ال  سليمان بن ناصر الشهري /الدكتور    19
  حكومي  عضو جملس شورى  سليمان الزايدي/ األستاذ    20
  حكومي  طالب ثانوية عامة  عبد الرمحن ناظم إبراهيم/ أألستاذ    21
  حكومي  مرشد طاليب يف مدرسة ثانوية عبد اهللا بن سعود  عطاء اهللا احملمديعبد الرمحن / األستاذ    22
  مؤسسة جمتمع مدين  أمني جملس أمناء املؤسسة مؤسسة تكافل  أمحد سليمان األمحد/ األستاذ    23
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  إحسان صاحل طيب /األستاذ  24
صاحب مكتب إحسان طيب للدراسات (مستشار اجتماعي 
  )االستشارات االجتماعيةو

  خاص

  خاص  خبري استراتيجي/ استشاري   إبراهيم شقدار /الدكتور  25
  خاص  جوجل  -رئيس املنطقة العربية الناشئة   بزويناعبد الرمحن طر /األستاذ  26
  خاص  الرئيس التنفيذي موعة العثمان القابضة  عبد احملسن حممد العثمان /األستاذ  27
  خاص  رجل أعمال  صاحل علي التركي /األستاذ  28
  حكومي  عضو جملس الشورى  أمحد بن عمر الزيلعي /الدكتور  29
  حكومي  مساعد األمني العام ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين  فهد السلطان /الدكتور  30

  ياسر حممد مياين /األستاذ  31
نائب الرئيس التنفيذي لدله  –الرئيس التنفيذي ملؤسسة اقرأ العاملية 
  خاص  الربكة

  خاص  خبري استشاري يف جمال األسرة والتربية  جاسم املطوع /الدكتور  32
  خاص  رجل أعمال وناشط اجتماعي/ جمموعة بن زقر    غازي بن زقر /الدكتور  33
  خاص  رجل أعمال  سلمان حممد اجلشي /األستاذ  34

  حممود بن حممد نقادي /الدكتور  35
لك عبد العزيز ورجاله للموهبة نائب األمني العام ملؤسسة امل
  مؤسسة جمتمع مدين  اإلبداعو

  خاص  ناشط إجتماعي  علي أبو احلسن /الدكتور  36
  خاص  Booz Allen -شريك رئيسي  غسان حممود براج /املهندس  37
  حكومي  التعليمم خدمات الطالب بوزارة التربية ومدير عا  سامي بن ناصر السعيد /األستاذ  38

  طارق حممد إمساعيل /األستاذ  39
شركة  -املسؤولية االجتماعية العامة و مدير إدارة العالقات

  خاص  العزيزية بنده املتحدة

  حكومي  إمام جامع الطيبشد طاليب يف مدرسة اإلمام تركي ومر  إبراهيم عبده العواجي /األستاذ  40
  خاص  لسلسلة مطاعم البيك الرئيس التنفيذي  رامي أبو غزالة /األستاذ  41

مدير الشؤون االجتماعية مبنطقة / وزارة الشؤون االجتماعية جبدة   عبد اهللا آل طاوي /األستاذ  42
  حكومي  كرمةمكة امل

  خاص  3pointsالرئيس التنفيذي   عيسى بوقري /األستاذ  43
  حكومي  بوزارة الشؤون االجتماعية مشرف املؤسسات اخلريية  عجالن منصوري /األستاذ  44
  حكومي  أستاذ جبامعة امللك عبد العزيز  ويل عبد الوهاب نور /الدكتور  45
  حكومي  مدير عام مشروع تطوير  علي بن صديق احلكمي /الدكتور  46
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  مؤسسة جمتمع مدين التطوعية) YIG(عضو مؤسس يف جمموعة   حممد غسان البكري /األستاذ   47
  حكومي  مدير اجلمعيات بالشئون االجتماعية ملنطقة مكة املكرمة  بدر جابر السحاقي /األستاذ   48
  حكومي  التعليم للشؤون املدرسيةوكيل وزارة التربية و  سعد سعود الفهيد /الدكتور   49
  خاص  مجعية احلفاظ على النعمة  إبراهيم كردي /املهندس   50
  خاص  رئيس دائرة املسؤولية االجتماعية/ نائب رئيس   حممود التركستاين/ املهندس   51
  خاص  املدير التنفيذي لدار املراجعة الشرعية  ياسر دهلوي /األستاذ   52
  خاص  )Chocolate of Piece( سمؤس  وليد محبيشي /األستاذ   53
  خاص  جامعة امللك عبد اهللا للعلوم والتقنية   عبد الرمحن شاكر /األستاذ   54
 مؤسسة جمتمع مدين  موعة األغرإدارة التواصل  مدير  زياد جرار /األستاذ   55

 مؤسسة جمتمع مدين  األغر موعة الرئيس التنفيذي  و النصرأبفهد  /األستاذ   56

  خاص  املدير العام لشركة اخلليج للتصنيع  ياسر جستنية /الدكتور   57
  مؤسسة جمتمع مدين  املدير العام التنفيذي ملؤسسة تكافل اخلريية  ماجد بترجي /األستاذ   58
  مؤسسة جمتمع مدين  موعة األغراإلدارية واملالية  مدير إدارة الشؤون  علي البنوي /األستاذ   59
  مؤسسة جمتمع مدين  جمموعة األغر  خالد شبعاين /األستاذ   60
  خاص  مدير تقنية املعلومات ، امسنت ينبع  رضا إسالم /املهندس   61
  مؤسسة جمتمع مدين  التدريب يف مؤسسة صناع احلياة مدير  حممد مؤمن /األستاذ   62
  حكومي  التعليم لشؤون البناتنائب وزير التربية و  نوره بنت عبد اهللا الفايز/  األستاذةمعايل   63
  خاص  لالستشارات التنموية TLCمالكة و رئيسة مكتب   فاتن يوسف بندقجي /الدكتورة   64
  مؤسسة جمتمع مدين  الشرقية -) تطوع(رئيسة مجعية ود   نعيمة عبد الرمحن الزامل /األستاذة   65
  خاص CBAعميدة كلية   نادية باعشن /الدكتورة   66
  مؤسسة جمتمع مدين  اجلنوب اخلريية النسائية األمينة العامة جلمعية  مىن بنت إبراهيم الربيك /األستاذة   67

مستشار غري متفرغ / شركة متكني  رئيس جملس إدارةمؤسس و  آسيا عبد اهللا آل الشيخ /األستاذة   68
  لس الشورى

  حكومي/ خاص 

التنمية رئيسة قسم التوعية البيئية والصحة يف مجعية ود للتكافل و  ابتسام أمحد الشيخ /األستاذة   69
  مؤسسة جمتمع مدين  الشرقية -األسرية 
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  مؤسسة جمتمع مدين  النهضةرئيسة مشاريع مجعية   دانية خالد آل معينا/ األستاذة   70
  مؤسسة جمتمع مدين  مدير عام اجلمعية النسائية اخلريية  نسرين علي االدريسي /األستاذة   71
  حكومي  مساعدة للشؤون التعليمية مبحافظة جدة  سامية حممد بن الدن /الدكتورة   72
  خاص   مؤسس ومالك مركز خرباء املستقبل  رمي فؤاد خبيت /األستاذة   73

إدارة التعليم األهلي / مراكز اللغات جبدة لة معاهد وؤومس  بسمة عدنان السيويف /الدكتورة   74
  حكومي  التعليموزارة التربية و/ األجنيب و

  رباب عبد الرمحن أبو زنادة /األستاذة   75
اإلدارة العامة للتربية / رشاد اإلمساعدة مديرة إدارة التوجيه و

  حكومي  التعليم للبنات جبدةو

  حكومي  اإلرشادمديرة إدارة التوجيه و  حياة إبراهيم املطوع /األستاذة   76
  حكومي  اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبحافظة جدة - 65/ مديرة  ب   حسن الشلهوب آسيا /األستاذة   77
  حكومي  اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبحافظة جدة - 8/ مديرة  ث   أشواق عبد العزيز العبيد /األستاذة   78
  حكومي  اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبحافظة جدة - 23/مديرة م   صاحلة عباس زياين /األستاذة   79
  خاص  الدمام -صاحبة صالون أديب نسائي   سارة اخلثالن /األستاذة   80
  مؤسسة جمتمع مدين  )تطوع(العام جلمعية اكتفاء اخلريية األمني   رائدة حممد بن الدن /املهندسة   81
  مؤسسة جمتمع مدين  جمموعة مواطنة   رشا حفظي /األستاذة   82
  مؤسسة جمتمع مدين  موعة األغرلشراكات قات وامدير إدارة العال  مروة اهلادي /األستاذة   83
  خاص  باحثة يف اال االجتماعية  فاتن آبار /األستاذة   84
  خاص  باحثة يف اال االجتماعية   ريام درويش /األستاذة   85
  مؤسسة جمتمع مدين  موعة األغرقسم البحوث   أمل عبد اخلالق /األستاذة   86
  مؤسسة جمتمع مدين  جمموعة األغر  فاطمة محيد الدين /األستاذة   87
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  ريق العملـف

  

  

  

  

  

جمموعة األغر
فهد ابو النصر. أ

مدير املشروع
ياسر جستنية. د

اإلخراج/ التدقيق / فريق التصميم 
اآلء نصيف. د
زياد جرار. أ

فريق الدعم اللوجسيت
علي البنوي. أ

أمل عبد اخلالق. أ

فريق عمل الباحثني
فاتن آبار. أ

ريام درويش. أ

فريق الدعم اإلداري
خالد شبعاين. أ

فاطمة محيد الدين. أ
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