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  دور الجمعيات اآلهلية فى الحد من الفقر
  

   مرقص عبد المسيح عبده
    

  الملخص
  

تحاول الدراسة الراهنة اإلجابة عن التساؤل ماهو دورالمنظمـات غيـر           
جابة عن هذا التساؤل تـم      الحكومية فى الحد من ظاهرة الفقر؟ وفى سبيل اإل        

لفة التـي   دوار المخت شكل وطبيعة األ   التعرف على :  وهو هدف رئيسي  وضع
والحد من انتشاره،    ظاهرة الفقر  تؤديها المنظمات غير الحكومية في مواجهة     

وهى التعـرف    تم تقسيم الهدف الرئيسي إلى مجموعة من األهداف الفرعية        و
الكـشف عـن    دوار المختلفة للمنظمات غير الحكومية قديماً وحديثاً،        على األ 

تـشار المنظمـات غيـر      العالقة بين تغير دور الدولة األساسى وظهور وإن       
 والتعرف على أهم المشروعات والخـدمات والمـساعدات التـى           الحكومية،

 ةتقدمها المنظمات غير الحكومية للفئات االجتماعية المختلفة، وإتبعت الدراس        
  قوامهـا  ة عمدي ةو عين أ ة مقصود ةوتم إختيار عين   سلوب الوصفى،  األ ةهناالر
 ةضافباإل - كاريتاس   - ةحكوميغير   منظمةبعض الفقراء من     من   ةمفرد 25
 ة مثل جمعي  - ة من المنظمات غير الحكومي    ةمتنوع خرىأشكال  أ ةلى دراس إ

ـ  منظمـات  المجتمع المحلى كنمـوذج لل     ةتنمي ـ    ة االجتماعي  ة، وشـركة تنمي
لـى  إ ةضاف، باإل ة الخاص للمنظماتكنموذج   - ريفى   -المشروعات الصغيرة   

وذلـك  . ه المرقسي ةدرائيت والكا ة الشرعي ة الجمعي مثل،  ة منظمات ديني  ةدراس
 ةوالقـاد  الفقراء المقترضـين   لكل من  ة المتعمق ةعداد دليلى للمقابل  إمن خالل   

   .ةداخل هذه المنظمات غير الحكومي
   : أهم النتائج

كثيـف   بشكل وتناميها بروز الجمعيات  ة الميداني الدراسةإتضح من خالل    
 والتى تعتمـد   ةاط الرعائي لى وجود االنم  إ ةضافباإل المصرى داخل المجتمع 

ن أكمـا     وتقديم المالبـس والمأكـل،     ةمباشر على المساعدات المادي    بشكل
 عن مـساعدة    ةوتراجع دور الحكوم   المصرى لمت بالمجتمع أالتحوالت التى   

 الفئـات  مساعدة لىإ ةالفقراء ومحدودى الدخل دفع بالمنظمات غير الحكومي      
 مـع   للتعامل ةساليب جديد أ تباعإ من خالل  المصرى المهمشه داخل المجتمع  

لهذه الفئات من    ظاهرة الفقر فى الريف والحضر، تعتمد على التمكين والدمج        
ـ         تنوع خالل  ةالمشروعات والخدمات التى تقدمها المنظمات غيـر الحكومي
 والتوظيف وغيرهـا مـن      ةقراض، والتدريب المهنى، ومحو االمي    اإل ةكعملي

  المشروعات والخدم
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The Role of non Governmental organization in 
Decreasing poverty 

 

Morkos Abdel Massieh Abdou 
 

Abstract 
 

The problem of the study  
The current study attempts to answer the question what is the role 

of Non Governmental Organizations in decreasing poverty 
phenomenon? In order to answer this question have been developed  
 Major objective of the study are seeking through the field study is to 
achieve recognition in the form and nature of the different roles played 
by non-governmental organizations in the face of the phenomenon of 
poverty and reduce the spread, the main objective was divided into a 
set of sub-goals Is to identify the different roles of non -governmental 
organizations and, more recently, the past, disclosure of the 
relationship between the change in the basic role of the state and the 
recent emergence and spread of non-governmental organizations, and 
to identify the most important projects and The current study followed 
the descriptive method, was chosen the same destination, or a sample 
of 25 is finished, either by an NGO - Caritas - in addition to study a 
variety of other forms of non-governmental organizations - such as 
development model of social organizations, companies and small 
enterprise development ___"reefy" a model of private organizations, 
in addition to the study of religious organizations, where the study was 
the legitimate and Alcaddraiih Mark.  
 The most important results: 

The study found the following results shown by the emergence of 
associations through the field and growth-intensive within Egyptian 
society, as well as to the existence of patterns of care, which depends 
directly on the material assistance and the provision of clothing, food, 
and found that the changes that befell the Egyptian society and the 
diminishing role of government to help the poor And the low-income 
people pay the non-governmental organizations to assist marginalized 
groups within the Egyptian society through new methods of dealing 
with the phenomenon of poverty in rural and  
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  :أوالً مقدمة البحث وإشكالية الدراسة
 :مقدمة البحث

التي ألقاها في خطابه بمناسـبة      " مبيكي" تعتبرمقولة رئيس جنوب إفريقيا     
أصبح العالم جزيرة أغنياء    "مؤتمر األرض والذي أقيم بالعاصمة جوهانسبرج       

 إذ  ؛وصف دقيق للحالة المزرية التى وصل إليها العالم       " تحيط به بحار الفقراء   
   )1(.ال يوجد ما هو أسوأ من الفقر الذي اجتاح ثلثي دول العالم

 إن مشكلة الفقر والفقراء والحرمان البشرى من أهـم المـشكالت فـى             
العصر الحالى والمستقبلى حيث تشير اإلحصاءات إلى تزايد أعداد الفقـراء           
وانخفاض المستوى النوعى لنمط معيشتهم فى العالم خاصة فىعـصرالعولمة          

ينحازإلى جانب من يملك القوة والقدرة علـى التكتـل فـى مواجهـة              الذى  
 – م   1999(ومن معالم الفقر عالمياً يشير تقرير التنمية البـشرية           )2(.اآلخر
 بليون نسمة يعانون من الفقر ويعيشون على        1.2إلى وجود حوالى    ) م2000

تؤكـد   كمـا    – وهو ما حدده البنك الدولى كمؤشر للفقر         –دوالر واحد يومياً    
بعض المؤشرات أن ثلث السكان فى البلدان النامية يعيشون فى فقر مطلـق             

Absolute Poverty .  
ومن معالم الفقر محلياً فى مصر تشير التقارير والمصادر المتاحة إلى أن            

 – 1990عـام    % 34نسبة الفقر إلى إجمالى السكان فى مصر تصل إلـى           
 % 31.6الريف بنـسبة    وتنخفض فى    % 39.6 م، فى الحضر منهم      1991

اإلنمـائى   من إجمالى السكان حسب ما جاء فى تقرير برنامج األمم المتحدة          
  . م1994الدولى لعام 

 1996 إلى عـام     1991وفى تقدير آخر لمستوى الفقر فى الفترة من عام          
وأن مـستوى معيـشة    % 44يشير إلى أن نسبة الفقر قد ارتفعت لتصل إلى  

داية تطبيق برامج إعادة التكيف الهيكلى حيـث       السكان فى مصر تدهور منذ ب     
  .أدى إلى إفقار السكان خاصة فى الريف
 من وجهة نظـر تقريـر التنميـة         –كما أن الفقر ال يعنى فقط فقر الدخل         

 ولكنه ينسحب إلى الحرمان من اإلختيـارات وتحجـيم الفـرص            –البشرية  
فقر القدرة  "  طلحالمتاحة ألن يعيش الفرد حياة كريمة، وهذا ما يعبر عنه مص          

 "Poverty of Ability    أى تدنى مستويات قدرات اإلنسان إلى الحـد الـذى
يمنعه من العطاء والمشاركة فى التغيير واإلصالح ويندرج تحت مفهوم الفقر           

  )3(أبعاد تتناول مستويات الصحة والتعليم والبيئة التى يعيش فيها اإلنسان
ود المبذولة علـى مـستوى القريـة       لقد تبين فى الواقع أنه برغم كل الجه       
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الكونية التى تدعى البحث عن التخفيف من حدة الفقر وخاصة فى الدول غير             
الرأسمالية ومحاولة نقل هذه الدول إلى مجتمعات أكثر حداثة برغم ذلك فـإن             
النتائج العملية لم تكن مرضية إلى حد بعيد، فهى لم تساعد على الحـد مـن                

  . )4(قراءالفقر أو تقليل أعداد الف
ليس هذا فحسب وإنما ألزمت أيضاً ظاهرة استمرار الفقـر فـى العـالم              
وباألخص الدول غير الرأسمالية البنك الدولى بأن يتخلى عن واحدة من أهـم            

 Trickling down" مفعـول التـساقط   "مسلمات الليبرالية وهو ما يـسمى  
alleviation    حيـث  ، ومقتضاه أن تزايد اإلستثمار وخلـق فـرص عمـل ب

تنحصر البطالة وما يترتب عليها من فقر، باإلضافة إلى حدوث تحـول فـى        
الرأى العام األوروبى واألمريكى يرى أن فساد حكومات العالم الثالث أضاع           
المليارات الكثيرة فيما لم ينفع الفئات الفقيرة فى شئ، كما أن تزايد البطالـة              

الفقراء  من األفضل مساعدة  وانتشار الفقر بين شعوب الدول المانحة يدعم أن         
   .)5(فى الداخل قبل فقراء الخارج 

وفى ظل كل تلك التغيرات والتحوالت حدثت أيضاً تحوالت وتغيرات فى           
حتى تستطيع مـن    ) األهلية(السياسات التى تتخذها المنظمات غير الحكومية       

من خالل السياسات تفعيل دورها إلى الحد من ظاهرة الفقر واإلنتقال بالفقراء            
مجرد المساعدات االجتماعية التى كانت تقدم لهم إلى مرحلة جديـدة تعتمـد             

والمشاركة والتفاعل ومن مجرد مـستهلكين       Empowerment على التمكين 
  .)6(وعائلين على التنمية إلى المشاركة اإلقتصادية الفعالة 

وإذا حاولنا التعرف على المنظمات األهلية أو تنظيمات المجتمع المـدنى           
 وأن اإلرهاصات األولـى     ؛ؤية تاريخية نقول أنها نشأت فى الدول الغربية       بر

تحدث عنها فالسفة العقد االجتماعى  Society Civilلمفهوم المجتمع المدنى 
فى القرن السابع عشر حتى النصف      " لوك  " و" روسو"و  " توماس هوبز " مثل  

انى مـن القـرن      غير أنه مع بداية النصف الث      ؛األول من القرن الثامن عشر    
الثامن عشر أضحى مفهوم المجتمع المدنى واحداً من المفاهيم الرئيسية التـى         

  .تميز الفكر السياسى األوروبى
وال يفوتنا أيضاً أن نقول أن مفهوم المجتمع المـدنى قـد تحـدث عنـه                

هيجل،وكـارل  "الكثيرون مـن المفكـرين االجتمـاعيين والفالسـفة مثـل            
غيرهم بشكل أكثر تحديداً ووضوحاً من فالسفة       و" ماركس،وأنطونيو غرامشى 

،غير أن مفهوم المجتمع المدنى قد انحسر Social contractالعقد اإلجتماعى 
فى األوساط العلمية واألكاديمية، ثم مالبث أن ظهر        " غرامشى"استخدامه بعد   
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  . )7(بقوة فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات
نظمات األهليـة ذات النـشاط فيمـا وراء         وإذا أردنا أن نصنف أهم الم     

   :الحدود القومية تكون على الوجه التالى
وأطباء بـال حـدود و جمعيـة         Care مثل جمعية    :جمعيات فعل الخير   - 1

Oxfam البريطانية.  
التـى تركـز    " العفـو الدوليـة     "  مثل منظمة    :منظمات حقوق اإلنسان   - 2

  .  كانت آراؤهم السياسيةجهودها للدفاع عن المسجونين السياسيين أياً
" السالم األخـضر    " مثل حركة    :حركات السالم ونزع السالح النووى     - 3

Green Peace   
  . جمعيات حماية البيئة - 4
  . )8(مثل جمعية الدفاع عن حقوق المرأة  :الحركات النسائية - 5
أما على المستوى المحلى المصرى، فيعود تأسيس أول منظمة أهلية فـى             *

م حـين   1821إلى الربع األول من القرن التاسع عشر وتحديداً عام          مصر  
تأسست الجمعية اليونانية باإلسكندرية لرعاية مصالح الجاليـة اليونانيـة          

 م تأسست سلسلة من الجمعيـات الثقافيـة         1951باإلسكندرية، وفى عام    
" المهمة التى لعبت دوراً هاماً فى تأصيل الثقافة واإلنتماء لمـصر مثـل              

للبحث فى تاريخ الحضارة المصرية وجمعيـة المعـارف         " هد مصر   مع
 م والجمعية الجغرافية ثم تولى تأسيس الجمعيات الخيرية اإلسالمية          1868

  . )9(والقبطية 
أن هناك ثالثة عوامـل تفـسر النـشأة المبكـرة           " أمانى قنديل   " وترى  

  للجمعيات األهلية فى مصر 
   .انتشار نفوذ الجاليات األجنبية .1
   .نتشار النفوذ األجنبى اإلستعمارىا .2

ضد التغلغـل   " آليات دفاعية   " وإزاء هذه العوامل بدت الجمعيات األهلية       
فى مواجهة تردى األوضاع اإلقتصادية      األجنبى وآليات لإلصالح االجتماعى   

  . واالجتماعية للمصريين
  )رؤية تاريخية( -:واقع الجمعيات األهلية فى مصر

لقرن العشرين حدث تطور كبير كماً وكيفـاً فـى          فى النصف األول من ا     •
 65 م كـان هنـاك       1900الجمعيات األهلية، وتسجل البيانات إنه فى عام      

  . جمعية أهلية1308م كان هناك 1950جمعية أهلية، وفىعام 
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 م اتجهت الحكومة لإلعتماد على الحـزب الواحـد          1952وبحلول ثورة    •
ألهلية وقد تركز نشاط هذه     وقمع الحريات وتم حل الكثير من الجمعيات ا       

وتقديم الخـدمات ومـع      Welfareالجمعيات فى تلك الفترة على الرعاية       
 .  جمعية أهلية4000 م بلغ عددها حوالى 1970عام  مطلع

  :وفى فترة السبعينيات
تم تبنى سياسة التعددية الحزبية والتحول الـديمقراطى باإلضـافة إلـى            

 7593م إلى 1976 وهكذا بلغ عددها عام    االنفتاح االقتصادى وتحريراالقتصاد  
 .)10(ألف جمعية أهلية 16000م حوالى2001جمعية وعام

إن فعاليات مواجهة الفقر فى الفترة الراهنة تمثل أحـد مالمـح تطـور              
الجمعيات األهلية فى مصر منذ منتصف السبعينيات على وجه الخـصوص           

رج النظـام   حيث كان االهتمام بالفئات المحرومة الفقيرة التـى تقـف خـا           
االقتصادى أو التى تقبع فى ذيل التنمية وأسفل السلم االجتماعى بحكم موقعهم            

من خالل أساليب التمكين ولـيس الرعايـة فقـط،          . )11(من العملية اإلنتاجية  
فالمجتمع المدنى الصحيح هو الذى يحمى الفرد من القوة الطاغية التى تملكها            

 . )12("جيدنز"الدولة كما يقرر 
 التمكين هو أحد أهم الوسائل التى يمكن من خاللها مواجهة الفقر            وإذا كان 

وتلبية االحتياجات األساسية للكثير من الفقراء، فإنه توجد أيضاً آليات أخرى           
   :ومنها

التدريب وتنمية المهارات لمواكبة سوق العمل مثل التدريب فى مجـال            - 1
 ودفـع عجلـة     الكمبيوتر حتى يستطيع غير العاملين مساعدة أنفـسهم،       

  . التنمية والحد من الفقر خاصة فى الفترة القادمة
ريفى " تشجيع العمل المنتج والصناعات الصغيرة، ومن هذه الجمعيات          - 2

والتى تقوى وتدعم المشروعات الصغيرة التـى تـدر دخـالً يمكـن             " 
إستثماره فى توسيع المشروعات أى األخذ بسياسة االعتماد على الذات          

  . إليجابيةوالمشاركة ا
 حيث تقدم جمعيـات التنميـة       ؛تفعيل القروض القصيرة والطويلة األجل     - 3

 بنسبة فائدة بـسيطة جـداً       – بناءاً على طلب يقدمه الشخص       –قروضاً  
لألفراد ليقوموا بإستثمارها فى مشروعاتهم الخاصة التى يرغبون فيهـا          

 تنميـة المجتمـع   "  مشروعات شباب الخريجين، وتمثل جمعيـة        :مثل
  .مثاالً على هذه الجمعيات" المحلى، كاريتاس 
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 ؛أن منظمات المجتمع المدنى قوية فى محتواهـا الطـوعى         : وخالصة القول 
ويتم فى إطار شبكة الحياة الجمعية داخلها صنع قرارات عديـدة، ويعيـدون             
تشكيل األمور والمصائر الواسعة النطاق، ففى ظل النسق الذى يتسم بالطابع           

مقراطى العام سوف يكون المجال رحباً أمام مساواة جديـدة،          االختيارى الدي 
وإيجاد دور ألولئك الذين لـيس لهـم        . )13(وعدالة اجتماعية اقتصادية جديدة     

  .)14(دور فى العملية اإلنتاجية 
ويتم اتخاذ طرق، ووسائل فعالـة للحـد مـن مـشكالتهم االجتماعيـة              

  ).ليةاأله(واالقتصادية من خالل المنظمات غير الحكومية 
مـا هـو دور     . لذلك تمثلت مشكلة البحث الراهن فى اإلجابة عن التساؤل        

   فى الحد من ظاهرة الفقر ؟ المنظمات الغير حكومية
  -:أهمية الدراسة -:ثانياً
   -:األهمية العلمية - أ

أو  رغم أهمية المنظمات غير الحكومية سواء على المـستوى العـالمى           .1
الدراسات المهتمة بهذا الموضوع، وهنا     المحلى؛ إالّ أن هناك قصوراً فى       

تنبع أهمية الدراسة فى السعى نحو معرفة دور المنظمات غير الحكومية           
فى مواجهة الفقر خاصة، وأن تلك المنظمات قـد أخـذت فـى التزايـد               
واالنتشار ومن ثم القيام باألعباء التى كانت تقوم بها الدولة من قبل فـى              

  . قتصادية والثقافيةكافة المجاالت االجتماعية واال
تحاول الدراسة اثراء المجال لمزيد من الدراسات والبحوث الالحقة فـى            .2

  . مجال المنظمات األهلية
  . محاولة توفيق إطار نظرى يالئم طبيعة الموضوع الراهن .3
   -:األهمية التطبقية - ب
توضيح الدور الذى تلعبه المنظمات األهلية فى اكساب األفـراد الفقـراء             .1

  . جديدة تدفعهم لسوق العمل لرفع مستوى معيشتهممهارات 
توضيح الـدور الـذى تقـوم بـه المنظمـات األهليـة فـى التمكـين                  .2

  . االقتصادى،واالجتماعى، والسياسى للفئات االجتماعية المحرومة
فـى   توضيح أثر الدور الذى يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكوميـة   .3

  . ل مشروعات لهمالحد من مشكلة عدم كفاية الدخل من خال
توضيح أهم المشكالت التى تعترض المنظمات غير الحكوميـة والعمـل            .4

  .التطوعى فى أدائها لبرنامجها التنموى تجاه الشرائح االجتماعية
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  :أهداف الدراسة
  :  هدف رئيسى-

التعرف على شكل وطبيعة األدوار التى تؤديها المنظمات غير الحكوميـة           
 د من انتشاره ووصوالً لهذا الهـدف الرئيـسى        فى مواجهة ظاهرة الفقر والح    

  :تحاول الدراسة وضع أهدافاً فرعية
  .التعرف على األدوار المختلفة للمنظمات غير الحكومية قديماً وحديثاً .1
الكشف عن العالقة بين تغير دور الدولة األساسـى وظهـور وإنتـشار              .2

 .المنظمات غير الحكومية
المـساعدات التـى تقـدمها      التعرف على أهم المشروعات والخـدمات و       .3

  .المنظمات غير الحكومية للفئات االجتماعية المتنوعة ومدى كفايتها
التعرف على دور المنظمات غير الحكومية فى بث ثقافة التطوع وأهـم             .4

 .معوقات العمل التطوعى
التعرف على أهم المشكالت التى تعترض المنظمات غير الحكومية والتى           .5

محاولـة  منشود تجاه الفقـراء والمهمـشين، ك      تؤثر على قيامها بدورها ال    
 داخـل    برامج مواجهة الفقر   مرارستإ تواجه   التيلتعرف على المعوقات    ل

  .المنظمات غير الحكومية
  : تساؤالت الدراسة

  : وتحاول الدراسة الراهنة اإلجابة عن تساؤل رئيسى وهو
فـى   ما هو شكل وطبيعة األدوار التى تؤديها المنظمات غير الحكوميـة          

   مواجهة ظاهرة الفقر والحد من انتشاره ؟
ولإلجابة على هذا التساؤل قامت الدراسة بوضع مجموعة من التساؤالت          

   :األخرى
ما هى األشكال المتعددة للرعاية والمساعدة قديماً وحـديثاً التـى تقـدمها              .1

  المنظمات غيرالحكومية ؟
  الحكومية ؟ ما أثر تراجع دور الدولة على ظهور وإنتشار المنظمات غير  .2
ما هى أهم المشروعات والمساعدات التى تقدمها المنظمات غير الحكومية           .3

 وهـل تكفـى إلشـباع      للفئات االجتماعية المستحقين للرعاية والمساعدة    
  حاجات هذه الشرائح والقيام بالمشروعات ؟

ما هو دور المنظمات غير الحكومية فى بث ثقافة التطوع ؟وماهى أكثـر              .4
  لتطوعى؟معوقات العمل ا
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ما هى أكثر المشكالت والتحديات التى تعترض المنظمات غير الحكومية           .5
  تجاه مساعدة الفقراء ؟ 

   :نوع الدراسة
تستند الدراسة فى إجراءاتها الميدانية إلى األسلوب الوصفى، نظراً لما له           

 ةحيث أن البحوث الوصفي   . من خصائص تتفق مع أهداف وتساؤالت الدراسة      
 سواء كان هذا الشئ وضعاً فيزيقياً، أو خصائص ماديـة           ترصد حالة أي شئ   

أو معنوية أو نشاطاً إنسانياً، سواء لألفراد أو المجموعات، أو المؤسسات، أو            
حتى أنماطاً من التفاعل بين البشر وقد يكون هذا الرصد أو الوصف كيفياً أو              

 معين،أو  يعبر عنه رقمياً أو كمياً، كما أنه قد يرتكز على وضع قائم فى وقت             
تتبعياً أى يستمر لفترات طويلة، أو يجرى على مرات متعددة كما أنـه              يكون

يكون لخصائص ظاهرة ما، سطحياً أو متعمقاً، وقد يكـون لـشئ واحـد أو               
لشيئين بهدف المقارنة بينهم، وقد يكون الهدف منه الوصف لتقيـيم أوضـاع             

لحالية هى دراسـة    قائمة أى يكون ألغراض علمية مباشرة، ولذلك فالدراسة ا        
وصفية تهدف إلى الكشف عن أوضـاع قائمـة، ولـذلك اسـتعان الباحـث               

  . باألسلوب الوصفى من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها
   :اإلجراءات المنهجية للدراسة

تلتزم الدراسة بالمنهج العلمي فى جميع مراحلها، وخاصـة فـى عمليـة             
سة وتساؤالتها وفى تناولها إلشكالية الدراسـة،       التحليل فى ضوء أهداف الدرا    

من خالل التحليل الكيفي لتقديم دالالت أكثر وضوحاً وعمقاً حول موضـوع            
  . الدراسة

   :مجاالت الدراسة
  : المجال الجغرافى:أوالً

الدراسة الميدانية يقوم بها الباحث بأكثر من منطقة جغرافيـة حيـث تـم              
  المستهدفين، فقط من /المستفيدين /المقترضيناختيار العينة من حاالت الفقراء 

وهى تشمل ثـالث    )  القاهرة –منطقة شبرا   ( مصر من    –هيئة كاريتاس    .1
 – شارع الترعة البوالقية وذلـك ألن        – روض الفرج    –مناطق الخلفاوى 

 منطقـة   –تحتل موقعاً جغرافياً متميزاً داخل محافظة القاهرة         -كاريتاس
يل على المـشروعات المقترضـة منهـا        بالتمو  بل وتقوم أيضاً   -شبرا  

  . الواقعة داخل اإلطار الجغرافى لهذه الهيئة،وهى نموذج للمنظات الدولية
  . الكاتدرائية المرقسية بالعباسية -1/1
 الجمعية الشرعية بمنيا القمح محافظة الشرقية،وهما نموذجان        -2/1
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  .للمنظمات غير الحكومية الدينية
 مركز منيا القمح،وهى نموذج     - بقرية بندف  جمعية تنمية المجتمع المحلى    .2

  .للمنظمات غير الحكومية االجتماعية
  .وهى نموذج للمنظمات غير الحكومية االقتصادية" ريفى"شركة  .3

وتم اختيار هذا التنوع فى المنظمات غير الحومية وكـذلك التعـدد فـى              
   :األماكن التى طبقت فيها الدراسة لالعتبارات التالية

 مصر التوجد إالّ فـى القاهرة،وكـذلك        – كاريتاس   بالنسبة لهيئة   - أ
  .الحال بالنسبة للكاتدرائية المرقسية

كما أن جمعيات تنمية المجتمع المحلى ال توجد إالّ فى الريف هذا              - ب
من جهة، ومن جهة ثانية محاولة تقديم صورة ألنشطة الجمعيات          

  . والكيفية التى تتعامل بها مع ظاهرة الفقر.العاملة فى الريف
والتى توجد داخل مدينة منيا القمح      " ريفى" كما تم إختيار نموذج       - ت

بنفس . وامتد نشاطها للمناطق المجاورة لها من الريف والحضر       
المركز،وهى حديثة النشأة إلى حد ما، ولكن بات دورها الهام فى           

  .مجال اإلقراض واضحاً
حتى تكون نماذج المنظمات غير الحكومية قد شـملت الريـف             - ث

  .والحضر
ألن محافظة الشرقية موطن معيشة الباحث، والبد أن نشير إلـى             - ج

أن النتائج فى الدراسة سوف تكون تقريبية حيث أن العينـة تـم             
 و لـذلك فهـى ال       – غيرالعشوائية   –اختيارها بالطريقة العمدية    

  . تمثل جمهور البحث تمثيالً صحيحاً
  :المجال الزمنى:ثانياً

الجانب الميدانى لها حتى اآلن عاماً منـذ        استغرقت الدراسة الحالية إلتمام     
 وذلك من حيث اختيار األداة المناسبة وإعداد        2009 حتى مايو    2008يونيو  

دليل المقابلة المتعمقة واإلجراءات التى قام بها الباحث من أجـل الحـصول             
 –على بيانات خاصة بالمقترضين أصحاب هذه المـشروعات مـن هيئـة             

ـ     -كاريتاس ع القـادة فـى المنظمـات والجمعيـات          مصر والمقـابالت م
المختلفة،وصوالً إلى مرحلة مناقشة النتـائج والتوصـيات عينـة الدراسـة            

  :وخصائصها
ويقصد بها األفراد الذين يمكن أن تطبق عليهم الدراسة الميدانية، وقد قام            
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  :الباحث باختيارعينة بالطريقة العمدية أو المقصودة من
أصـحاب المـشروعات    ) المـستفيدين -المـستهدفين (الفقراء المقترضين  .1

الصغيرة ذكوراً وإناثاً ومن مختلف فئات السن، وذلك بغـرض تطبيـق            
الذين طبق معهم دليـل     ) المستهدفين(وكان عدد   . الدراسة الميدانية عليهم  

   مصر فقط – حالة من هيئة كاريتاس 25المقابلة المتعمقة 
  :كما قام الباحث بعمل مقابالت متعمقة مع القادة فى .2

  .هيئة كاريتاس مصر كنموذج للمنظمات الدولية •

  .الجمعية الشرعية والكاتدرائية المرقسية كنموذج للجمعيات الدينية •

 جمعية تنمية المجتمع المحلى بريـف محافظـة الـشرقية،كنموذج           •
  .للجمعيات االجتماعية

بمدينة منيا القمح، كنموذج    " ريفى"شركة تنمية المشروعات الصغيرة      •
، وسوف يتم التعرف    " Pvos" " جمعيات إقتصادية "صة  للشركات الخا 

على األدوار المختلفة لتلك النماذج من المنظمات غير الحكومية عند          
التعرض لها، حتى يتسنى للباحث مزيد من العمق فى الفهم والتحليل           
لدور المنظمات غير الحكومية موضع الدراسة وقدرتها على الحد من          

  .انتشار ظاهرة الفقر
   : جمع البياناتأدوات

اعتمد الباحث فى هذه الدراسة على أداة المقابلة المتعمقة حيث تم اختيـار             
دليل المقابلة المتعمقة كأداة ألنها تتيح للباحث االحتكاك المباشر مـع أفـراد             
العينة الفقراء المقترضين، وكذلك مع القادة وهو ما خلق ثقة متبادلة تـساعد             

ع فى الحديث، وقد اشتمل دليل المقابلة الـذى         المبحوثين والباحث على التوس   
   :طبق على الفقراء المقترضين على ثالثة محاور رئيسية وهى

   . فى البيانات األساسية للمقترضين من هيئة كاريتاس:أوالً -
  .الحراك السكنى والمهنى :ثانياً -
  .  كاريتاس والفقراء:ثالثاً -

ى طبق على القادة على المحاور      فى حين اشتمل دليل المقابلة المتعمقة الذ      
   :األساسية اآلتية

  .بيانات خاصة بالمنظمة :أوالً
  .دور المنظمة فى التنمية االجتماعية :ثانياً
  .دور المنظمة فى التنمية االقتصادية :ثالثاً
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  .دور المنظمة فى نشر ثقافة التطوع :رابعاً
  .المعوقات التى تعترض المنظمة :خامساً

  :لجة البياناتأسلوب تحليل ومعا
يتباين أسلوب عرض وتحليل وتفسير البيانات الميدانية من دراسة ألخرى          
وفقاً لطبيعة الدراسة والهدف منها والمنطلق النظرى لها واإلطار المنهجـى           

 وإذا كانت الدراسة الحالية تستهدف التعرف على دور المنظمات          الموجه لها، 
فإن األمـر يتطلـب   " دراسة حالة " غير الحكومية فى الحد من ظاهرة الفقر      

  . التحليل الكيفى
  :التحليل الكيفى

من خالل تحليل استجابات     قام الباحث بالتحليل الكيفى للمعطيات الميدانية     
شتمل عليها دليلى المقابلة المتعمقة، وقام الباحث       ، والقادة والتى ا   )المستفيدون(

 والتفسير حيث تـم تحديـد المحـاور         ؛بإتباع مجموعة من إجراءات التحليل    
الخاصة بدليلى المقابلة المتعمقة مسبقاً، وكانت األسئلة تطرح بصورة عامـة           
بقدر اإلمكان لتترك فرصة للمبحوثين لالستغراق فى الحديث وللتعرف على           

ضوع الدراسة بصورة أكثر عمقاً، مما خلق ثقـة متبادلـة بـين             جوانب مو 
وكان يتم تسجيل إستجابات المبحـوثين الفقـراء        . الباحث والمبحوثين والقادة  

  أثناء المقابلة بصورة يدوية 
  :مصادر الدراسة

اعتمد الباحث على مصادر متعددة لجمع البيانات والمادة العلميـة التـى            
  :ت الدراسة وتحقيق أهدافها وهىتسهم فى اإلجابة على تساؤال

الكتب، والـدوريات، واإلحـصاءات والنـدوات، والمجـالت العلميـة            .1
والتقارير، واعتمد الباحث أيضاً على بعض الدراسـات الـسابقة سـواء            

: باللغة العربية أو اللغة األجنبية والتى تم تقسيمها إلى محورين رئيسيين          
ـ      :أولهما  :ثانيهمـا  ر والفقـراء،  يشتمل على دراسات وبحوث فـى الفق

دراسات فى موقف المنظمات غير الحكومية من الفقـر كمـا اسـتعان             
الباحث ببعض الكتابات الموجودة علـى شـبكة اإلنترنـت والمتعلقـة            

  . بموضوع الدراسة
  .دليل المقابلة المتعمقة ألفراد عينة الدراسة .2
نوعة موضع  دليل المقابلة المتعمقة للقادة فى المنظمات غير الحكومية المت         .3

  . الدراسة والتى سبق الحديث عنها
  . وبذلك نكون قد عرضنا لإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
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  : للدراسة الميدانيةالنتائج العامة
حاولت الدراسة الراهنة التعرف على دور المنظمات غير الحكومية فـى           

 للمنظمـات غيـر    الحد من ظاهرة الفقر، من خالل دراسة أكثر مـن نمـط           
، ودينية مثل الجمعيـة     )كاريتاس( حيث تم دراسة منظمات دولية       ؛الحكومية

جمعيـة تنميـة    "الشرعية، والكاتدرائية المرقسية، وأخرى إجتماعيـة مثـل         
، حتى يتـسنى للباحـث     )ريفى "(PVos" منظمات خاصة   "و" المجتمع المحلى 

منظمة التعمق فى الفهم، والتعرف على الطريقة التى تستطيع من خاللها كل            
على حده من مساعدة الفقراء ومحـدودى الـدخل، وغيـرهم مـن الفئـات               

   -:ومن خالل الدراسة الميدانية إتضح ما يلى. االجتماعية
أبرزت نتائج الدراسة أن التحوالت الهيكليـة والتـى ألمـت بـالمجتمع              -1

فى زيادة  great impact المصرى فى الفترة األخيرة كان لها عظيم األثر
نظمات غيرالحكومية، وتنوع أنشطتها، ومن هـذه التغيـرات         وإنتشار الم 

، وظـروف أيـديولوجيا     )الخصخصة(التأكيد على فاعلية القطاع الخاص    
العولمة والتى فرضت انسحاب الدولة من غالبيـة أدوارهـا بـالمجتمع،            
باإلضافة إلى الضغوط الدولية واإلقليمية والتى تتجه نحـو مزيـد مـن             

 بأشكاله  –رومة، والتى ترى فى المجتمع المدنى       الديمقراطية للفئات المح  
 صورة حقيقية معبرة عن طموحات وأهـداف هـذه الفئـات            –المختلفة  
 .الفقيرة

 كما أن زيادة المنظمات غيرالحكومية فى المجتمع المصرى كان مرتبطاً           -2
بمجموعة من اإلحتياجات المجتمعية الضرورية مثل الحد مـن البطالـة،           

 ممـا   ؛ عدم قدرة الدولة على اشباع هذه االحتياجات       والفقر، واألمية، مع  
دفع إلنتشار المنظمات غيرالحكومية لسد الفراغ النـاجم عـن إنـسحاب            
الدولة، مع تغير المناخ السياسى بمصر، والمؤيد لدور المنظمـات غيـر            
الحكومية فى النهوض بالفقراء من خالل مشروعات صـغيرة مختلفـة،           

ية الشريك الفاعل الجديـد فـى عمليـة         واعتبار المنظمات غير الحكوم   
التنمية، هى األقدر واألكثر إقتراباً من الناس، والتعرف على مـشاكلهم،           
وإحتياجاتهم بحكم إمكانياتها، وإنتشارها، ووصولها إلى أشد الناس فقـراً،          

  .وأكثر فئات المجتمع هامشية وتهميشاً كما أوضحت الدراسة
ية أتيح للمنظمات غير الحكومية     يالحظ أيضاً وجود إستقالل وهامش حر      -3

بعيداً عن الدولة أحياناً، تمثل هذا االستقالل فى حرية إختيار المنظمـات            
 وتجدر  –لألهداف والمشروعات، وتطوير األنشطة القائمة       غير الحكومية 
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اإلشارة إال أن هذا االستقالل ال يعنى بأى حـال مـن األحـوال عـدم                
ويمكن القول أن   . ام عن هذه المنظمات   المساءلة، أوغياب رقابة الدولة الت    

الدولة تقبل التعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية إذا كانـت هـذه             
المنظمات تحقق أهداف أو وظائف تدعم الدولة أو تسد الثغرات الناجمـة            

  .عن تراجع دورها تجاه الفئات االجتماعية المختلفة
ميـة المحليـة    اوضحت الدراسة وجود شراكة بين المنظمات غير الحكو        -4

والجهات الخارجية تمثلت هذه الشراكة فى تحديد أجندة لألعمال نابعة من           
االحتياجات المحلية الداخيلة الحقيقية من جهة، وبين الجهـات الحكوميـة      

   .من جهة ثانية، والجهات الخاصة والشركات من جهة ثالثة
  وفقاً الفقر مفهوم نسبى يختلف فهمه والتعامل معه من منظمة إلى أخرى           -5

، فتنظـر معظـم منظمـات الرعايـة          كل منظمـة   لالقتراب الذى تتبناه  
وجمعيات تنميـة المجتمـع المحلـى        - الجمعيات الدينية    –االجتماعية  

بالريـف إلى الفقر علـى أنه نقص فـى الثروة المادية أو الدخل، وعدم            
 التركيز علـى الوجـه       لذلك يكون  القدرة على اشباع الحاجات األساسية،    

 يغلب التوجه نحو الرعاية وتقديم الخدمات التـى         وعليهقتصادى للفقر،   اال
   .تشبع احتياجات الفقراء

وتتعامل منظمات أخرى مع الفقر على أنه نقص فى الموارد المتاحة فـى             
البيئة، فالفقر يكون فيزيقيا أو فقر البيئة، والفقراء هم الفئات المحرومة مـن             

نظيفة، صرف صـحى،    الشرب  المياه  مثل  ية  عدم توافر البنية التحتية األساس    
 ، وغيرها التعليم –الصحة  مثل   والخدمات االجتماعية     رفع القمامة،  -كهرباء

هـذه  تسعى  ولذلك   .ويتبنى هذا االقتراب الكثير من المنظمات غير الحكومية       
 من خالل برامجها لتزويد الفقراء بالمهارات األساسية التـى مـن            اتالمنظم

  .م فرص عمل مناسبةشأنها أن تتيح له
   :ويتم التعامل مع الفقر من خالل -6
  التدخل الرعائى الخدمى -أ 

يتضمن هذا التدخل تقديم مساعدات مادية شهرية، ومالبـس، ووجبـات           و
غذائية فى األعياد والمناسبات لألسر الفقيرة وخاصة التى تعولهـا النـساء،            

 حيـث تقـدم     ،)نيـة الجمعيات الدي (ويغلب على هذه الجمعيات السمة الدينية       
المساعدات الخيرية المدفوعة بالعاطفة الدينية، ويعد هذا التدخل بمثابة مسكن          

  االهتمام بالرعاية،  برزيو، بل   وها الفقراء  لحالة الفقر التى يعيش    وليس عالجاً 
 بالنـسبة للفئـات التـى ال    عالقة مباشرة، ويكون هذا التدخل ضرورياً  وهى  
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ثل اإلعاقة، أو كبر الـسن، وحـاالت         م صحيةتستطيع العمل بسب ظروف     
تقدم األساسية  وفى ظل تراجع دور الدولة فى دعم الخدمات          المرض المزمن، 

ن أبعض المنظمات خدمات صحية بأجور رمزية أو بدون أجر للفقراء، حتى            
 جمعيـة تنميـة المجتمـع المحلـى،     -الخدمات الصحية المقدمة بـأجر    هذه  

ليف هذه الخدمات فى العيـادات الخاصـة،        ال تقارن بتكا   -الجمعيات الدينية   
 والتـى قـد تكـون       وتنظم قوافل طبية للكشف والعالج فى القرى البعيـدة،        

 محرومة من الخدمات الطبية، كما تقدم خدمات لتأهيـل المـصابين ذهنيـاً            
، وإجراء العمليات الجراحية، وتوزيع األلبان واألغذية لغير         وحركياً وبصرياً

  . مصر–كاريتاس  المعدمين مثلالقادرين من الفقراء و
كبير مـن الجمعيـات األهليـة بإنـشاء          اهتمامبرز  وفى مجال التعليم     

تحرص بعـض   كما  . )تعليم الكبار (الحضانات، وفتح مدارس الفصل الواحد      
لفقراء، ودفع المصروفات الدراسية    االجمعيات على فتح فصول تقوية للطالب       

أو فقر القدرات من خالل     " المعرفى  " ر   باإلضافة إلى تقليل حدة الفق     للفقراء،
  .دورات لبرامج الكمبيوتر وتعليم اللغة اإلنجليزية

 : التمكين االقتصادى للفقراء-ب
يهدف هذا التدخل لتدعيم االعتماد على النفس من جانب الفقراء، لتحسين           

  :تنفذ من خاللالدخل، و

  :القروض الصغيرة ومتناهية الصغر •
 والنساء القـادرات علـى العمـل، لبـدء          رجال وال تقدم القروض للشباب  

هـذه  وتتمثـل أغلـب      مشروع خاص بهم أو تدعيم مشروع قائم بالفعـل،        
 ،البقالـة ومحـالت    فى أكشاك     كما أوضحت الدراسة الميدانية،    المشروعات

وتجارة المالبس، وأطقم السراير والمفـارش، واإلكسـسوارات الحريمـى          
المهن المتنوعة مثل النجارة والحالقـة      والبرفانات، واألعالف، باإلضافة إلى     

وتعتبر هذه المشروعات آلية مـن آليـات توليـد الـدخل            . ومشروع القهوة 
مـشروعات  تعتبر هذه ال   و للمساعدة على مواجهة الفقر والتخفيف من حدته،      

، ويكون لهـذا    سواء كان ريفياً أو حضرياً     المحيطذات صلة بطبيعة المجتمع     
خفيض الفقر فى حالة نجـاح المـشروع، فمـن          التدخل تأثير إيجابى على ت    

المفترض أن توجه القروض للعاطلين من أفراد األسر التى تعيش تحت خط            
  .الفقر

وتقوم " ريفى  " كما توجد جمعيات خاصة تمثل دورها فى اإلقراض فقط          
هذه الجمعيات أو الشركات الخاصة والتى يديروها رجال أعمال هدفهم تنمية           
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ة الصغر والصغيرة ومساعدة فئة محددة هـم أصـحاب          المشروعات المتناهي 
حتـى تـساعد    " مشروعات قائمة فعـالً     " المشروعات والصناعات البسيطة    

محدودى الدخل فى تنمية مشروعاتهم مما ينعكس على تشغيل عمالـة أكثـر             
  .وتوفير فرص عمل لهم والحد من ظاهرة الفقر

  :ويةالتشغيل فى المشروعات الخدمية واإلنتاجية والتنم •
 بعض فرص العمـل فـى المـشروعات         غير الحكومية توفر المنظمات   
 منسقات محو األمية، الرائدات الريفيات، مـشرفات        مثلالتنموية التى تنفذها    

 هذا إلى جانب فرص العمل فى المـشروعات الخدميـة التـى             -الحضانات  
توزيـع   مشروعات تجميع القمامة، و    -تنفذها جمعيات تنمية المجتمع المحلى      

 كما أن بعض الجمعيات تنفذ مشروعات       -اسطوانات البوتاجاز على المنازل     
 لتدر دخالً على الجمعيـة، وفـى        - ورش نجارة، حدادة، مشاغل      -إنتاجية  

نفس الوقت تخلق فرص عمل جديدة أمام األيدى العاملة التـى تعـانى مـن               
 وبـرزت جمعيـات أخـرى       .البطالة مما يخفف من حالة الفقر فى المجتمع       

تمدت على توفير فرص عمل للشباب من خالل عالقاتها برجال األعمال،           اع
أدت هذه العالقات إلى تشغيل نسبة كبيرة       " الكاتدرائية  " وأصحاب الشركات   

  . من الشباب

  :محاربة مسببات الفقر ذاته ويتم ذلك من خالل •
من خالل بعـض    تحاول بعض المنظمات إزالة األسباب الرئيسية للفقر        و

التـدريب علـى     -األميـة، اعـتالل الـصحة       محو -لعامة مثل   الخدمات ا 
 والتى تقف وراء    الكمبيوتر، دورات اللغة أى المهارات الالزمة لسوق العمل،       

عدم قدرة الفرد فى الحصول على دخل مناسب يمكنه أن يعيش هو وأسـرته              
  .فوق خط الفقر

دراسة حيث اوضحت ال  وفيما يتعلق بتحديد الفقراء فإن األمر ليس صعباً          -7
أنهم األرامل واأليتام والنساء العائالت ألسرهن والعجزة وغير القـادرين          

 وكل  - الصنايعية   – االرزقية   – الموظفين   –عن العمل ومحدودى الدخل     
الذين يقفون خارج مظلة التأمين والضمان االجتماعى الحقيقى والعاطلون         

 -المستفيدينوأن غالبية   . والمتعطلون عن العمل ألسباب هيكلية وغيرهم     
 من الخدمات والمشروعات التى تقدمها المنظمات غير الحكومية         -الفقراء

من الذين لم تتح لهم فرص عمل بالحكومة أو القطاع الخاص نظـراً ألن              
أغلبهم من األميين ومحدودى التعليم حيث أن فرص العمـل انحـسرت            
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الهيكلى خالل العقود الثالثة الماضية بصفة عامة، بسبب سياسات التكيف          
  .واقتصاد السوق

مـن  ) المـستهدفين (كما أكدت الدراسة أن أغلب المقترضين من الفقراء          -8
فهـم فـى     المتزوجين أوالمتزوجات والذين لديهم أسر، وهذا أمر طبيعى       

 احتياج أكثر للقروض نظراً للظروف االقتـصادية واالجتماعيـة مثـل          
  ).إرتفاع اإلعالة(

 إلى أن الفتيات يقبلن علـى اإلقتـراض   كما أكدت نتائج الدراسة الميدانية   -9
أيضاً، وفـتح مـشروعات جديـدة للنهـوض بـأحوالهن االجتماعيـة             
واالقتصادية، والمساهمة فى تحسين الدخل األسرى بعـد أن تراجعـت           

  . الحكومة عن تعيين للخريجين
كما يالحظ أيضاً الدور الذى تلعبه المنظمات غيرالحكومية فـى نـشر             -10

ثل زيارة المرضى والتـصدق بالوقـت دون        التطوع بصور متنوعة م   
مقابل، ونشرالوعى الثقافى، والصحى بين الفقراء، وإقامة المعسكرات،        
والندوات، واإلشراف على الرحالت، والمـؤتمرات، وتنظـيم دورات         
للفقراء فى ميادين مختلفة كدورات الكمبيوتر واللغات، والترويح النفسى         

باإلضـافة إلـى التوسـع فـى        والبدنى لهم من خالل رحالت صيفية،       
األنشطة التطوعية لمساعدة المنكوبين من الفقراء، وزيـارة المرضـى،        

وتوزيع " اإلفتقاد  " والمسجونين، و حث األشخاص على اإللتزام الدينى        
النبذ الدينية، ورعايتهم إجتماعياً وثقافياً، وغيرها من الخـدمات التـى           

ر الحكومية أن تبث ثقافـة      ترعى بها الفقراء، حيث تحاول المنظمات غي      
. التطوع والذى يتواكب مع روح العصر والعمل األهلـى االجتمـاعى          

والنهوض بالمتطوعين أنفسهم من خالل عقد محاضرات إلكسابهم ثقافة         
العمل األهلى لتصبح لديهم رؤية ووعى يستطيعوا من خاللهـا القيـام            

اً مـا يكـون     وغالب. بالدور المنوط به على أكمل وجه ومساعدة الفقراء       
  .المتطوعين من فئة الشباب
  :مشكالت العمل التطوعى هى

   .قلة الوعى بأهمية التطوع - 1
  . العادات والتقاليد والتى تنظر إلى التطوع بعدم فائدته - 2
  .رفض بعض األسر العمل التطوعى ألبنائهم - 3
  . قلة التدريبات الخاصة بالمتطوعين - 4
  . عض الشبابغموض مفهوم التطوع عند ب - 5
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  . التغيرات التى تطرأ على حياة المتطوع - 6
  .عدم إقناع بعض األشخاص بأن التطوع مجاناً - 7

وال شك أن هناك تحديات تواجه العمل األهلى داخل المنظمـات غيـر              -11
الحكومية وذلك من خالل بعض المشكالت كالتعثر فى السداد والتوسـع           

 مـا والنـصب وكثـرة       فى إعطاء قروض لفئات غير مستحقة ألسباب      
حيث " بثقافة الفقر "كما برز مايمكن أن نسميه      . الحاالت وأخيراً التمويل  

الفقر ذاتـه أحـد      أى أن -.اتضح إلى أن هناك بعض حاالت المتعثرين      
تنشغل بالعيش فى الحاضـر      - المقترضة   – المعوقات، فاألسر الفقيرة  

الفقر ال يتـرك    فى الحاجات المستقبلية، بمعنى أن الجوع و       دون التفكير 
 واحد هو إساءة استخدام القـروض تحقيقـاً         أمام خيار  األسر الفقيرة إالّ  

لحاجاتهم األساسية، فمع ثقافة الفقر يعيش اإلنسان حاضـره فقـط دون            
  .  المستقبل إهماالً كبيراً الفقيرففى هذه الثقافة يهمل. االهتمام بالمستقبل

  :لكما خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج مث *
 وعمالة األطفال بين    - أى زيادة تأنيث الفقر      –كثرة خروج المرأة للعمل      -1

  . األسر الفقيرة
زيادة أعداد الفقراء نظراً لـسياسات التهمـيش واالقـصاء واالسـتبعاد             -2

  .االجتماعى
إن أكثر أسباب الفقر إنخفاض الـدخل واالرتفـاع المـستمر لالسـعار              -3

" البطالـة   " ر وعدم تعيين الخـريجين      وإحتكار األسواق والمعاش المبك   
سياسة الحكومة تجاه األفراد القول فقط ال الفعل واألمية والمرض وكثرة           

  .الزواج واإللتزامات األسرية
داخل المنـاطق الـسكنية     " جيوب الفقر   " كثرة ما يمكن أن نطلق عليه        -4

المتنوعة حيث ينتشر الفقر فى مناطق وأحياء راقيـة باإلضـافة إلـى             
مناطق العشوائية المتخلفة والتى يتواجد فيها الفقر والفقراء وتنتشر فيها          ال

  . اإلنحرافات السلوكية واالجتماعية وغيرها
إنخفاض الوعى والمشاركة السياسية بين الفقراء المقترضـين، فغالبيـة           -5

الفقراء المقترضين يعزفون عن التصويت االنتخابى كما أن لديهم رؤيـة      
أساس العملية االنتخابية، ولكن دور هؤالء الفقـراء فـى          بأن الفقراء هم    

   .االنتخابات تمثل فى الحصول على بعض السلع التموينية، وبعض النقود
 يسعى غالبية الفقراء إلى تبريـر       حيث. اإليمان بالقدر والنصيب والقسمة    -6
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أوضاع الفقر الذى يعيشون فى ظله باعتباره مشيئة إلهية وشىء طبيعى           
دى أرزاق وربك مقسمها من فوق، الحيلة فى الرزق         (م تغييره   ال يمكنه 

، واألقوال تعددت وتنوعـت حـسب الوضـع         ...)شفاعة فى الموت   وال
أو الفرد وأسرته التى ينتمـى      ،   للشخص  والثقافى االجتماعى واالقتصادى 

 .إليها
 الغالبية من غيـر المتعلمـين       –انخفاض المستوى التعليمى للفقراء      -7 

 باإلضافة إلى إفتقادهم مهارات التواكب مـع آليـات          –لمتوسط  والتعليم ا 
  . التطور االجتماعى

 يميل الفقراء إلى اإلنجاب، فغالبية األسر التى تمت دراستها تزيد عـن             -8 
   .خمسة أفراد

تزوج أغلب أفراد العينة مرة واحدة، فى الزواج يجد الفقير من يعاونـه،              -9
الدين،كما اوضحت الدراسة أن حالة     باإلضافة إلى اعتبار الزواج نصف      

  . واحدة تزوجت ثالث مرات، باإلضافة إلى وجود حاالت من العنوسة
   . ظهور حاالت جحود األبناء بين حاالت الدراسة-10
كذلك تشير النتائج إلى أن ظاهرة الهجرة الداخلية بين الفئات الدنيا فـى           -11

هـذه الفئـات للفقـر      السلم اإلجتماعى ترتبط فى المقام األول بتعرض        
 للبحـث   - من محافظاتهم األصلية     –والبطالة وهو ما دفعهم إلى الهجرة       

   .عن العمل فى مناطق أخرى وخاصة فى العاصمة
  :وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات

العمل على تفعيل دور المنظمات غير الحكومية فى مكافحة الفقر مـن             - 1
ى التتوقف هذه المـشروعات التـى       خالل ضخ المزيد من التمويالت حت     

  . تكافح الفقر
العمل على إنتشار المنظمات غير الحكوميـة التنمويـة فـى الريـف              - 2

أى التوزيع العادل لهـذه المنظمـات علـى         .واألماكن التى يندر وجودها   
  المناطق واألحياء والقرى الفقيرة

ـ              - 3 ات زيادة تدفق الدعم المادى بشكل دائم، ومـستمر مـن خـالل الجه
  . الحكومية، والدولية المختلفة

  .زيادة إقامة المعارض، وفتح أسواق لتسويق منتجات الشباب - 4
 التوسع فى إعطاء القروض الدوارة وتسهيل حـصول الفقـراء علـى             – 5

  القروض بال معوقات 
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حتى يقبل المزيد مـن الفقـراء علـى         % 13 تخفيض نسبة الفائدة عن      – 6
  . يةاالقراض من منظمات غير حكوم

العمل على تحفيز العمل التطوعى من قبل الحكومة والقطـاع الخـاص             - 7
  .وإفساح المجال للمنظمات غير الحكومية

إنشاء منظمات خاصة ترعى التطوع والمتطوعين لمـساعدة الفقـراء           - 8
  . والمهمشين

  . الوضوح والتحديد فى مفهوم الفقر ومن هم الفقراء المستهدفين بالتحديد - 9
عمل على تعديل القوانين، وتيسرها حتى ال تؤدى إلى عرقلة العمـل             ال -10

  . األهلى اإلجتماعى داخل المنظمات غير الحكومية
  .  العمل على حل جميع المشكالت التى يعانى منها القطاع األهلى-11
المتنوعة التـى ذكرهـا الفقـراء         تكثيف االهتمام بالفقراء فى المناطق     -12

  .ات غير الحكوميةأنفسهم من قبل المنظم
 العمل على حل مشاكل الفقر والفقراء النوعية كالمرض والجهل وكثرة           -13

اإلنجاب وغيرها من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية معـاً مـن            
  . خالل زيادة اإلتجاه نحو تمكين الفقراء والمحتاجين

ـ            -15 ر  الدعوة إلى توفير نظام تعليمى تثقيفى يؤكد ضرورة المنظمـات غي
  . الحكومية والعمل االجتماعى التطوعى فى حياتنا

والتى ) الهشة(  العمل على رعاية الفقراء المرضى والفئات المستضعفة       -16
التستطيع العمل أو العيش بصورة كريمة من خالل صندوق لرعاية هذه           

  . الفئات
وفى النهاية نكون قد عرضنا ألجزاء الدراسة من حيث الدراسة النظريـة            

ة الميدانية وصوالً إلى مرحلة التحليل والتفسير ثم الخروج بالنتـائج           والدراس
  . والتوصيات
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