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 ملخص:ال
تتلخص هذه المداخلة حو: النشاط الجمعوي لجمعية اإلرشاد واإلصالح في منطقة      

تمنراات وماهي األاس المعتمدة من طرف هاته الجمعية في عالقتها مع المجتمع المدني 
حتياجات وماهي الفئات التي تاتهدفها هاته الماجلين تحت إشرافها من ذوي اال وكذا

 الجمعية في نشاطها.
اتقصاء أهم مداخيل الجمعية وكيف يتم ااتثمار هاته المداخيل وماهي الخطط اكما حاولنا 

 الماتقبيلة لتطوير أنشطة الجمعية وفق متطلبات الحياة االجتماعية في المنطقة
أشرنا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعية في بناء وتوطين فكر التكافل هذا وقد 

 االجتماعي كضرورة يجب أن تحاو: مختلف شرائح المجتمع القيام بها.
اتثمار، النشاط الجمعوي، الجمعيات الخيرية، التكافل االجتماعي، االالكلمات المفتاحية: 

 المداخيل.
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Abstract:  
       This intervention summarize the activities of the Association for 

Guidance and Reform in Tamanrasset, and to asks about the 

foundations adopted by the Association in its relationship with civil 

society as well as those registered under its supervision with the 

needs, and also what are the target groups in this activity. 

We also tried to investigate the main revenues of the association and 

how these revenues are invested and what are the future plans to 

develop the activities of the society according to the requirements of 

social life in the region. 

We have referred to the role that the society can play in building and 

settling the idea of social solidarity as a necessity that different 

segments of society should try to do. 

Keywords: Investment, Community Activity, Charities association, 

Social Solidarity, Income. 

 مقدمة:
اتقرار االجتماعي من أهم األهداف التي ياعى إلى تحقيقها كل أفراد المجتمع يعد اال     

ياته اإلناان في ح ومن المعلوم أن الضغوط التي تواجهوذلك لضرورة التعايش الاليم، "
اإلنااني والتنوع االجتماعي الكبير، ايما في عصرنا  تااعاعتيادية، على غرار االغير 

الحالي، ما فرض على المجتمعات اإلناانية بأشكالها المعاصرة تبني الدعوة لتكوين وتقنين 
نشاء الجمعيات والمؤااات الخيرية واألهلية لتؤدي هذه الجمعيات أدوارا إناانية  وا 

نة وتحررا من القوالب الرامية أكثر مرو جتماعية داعمة وموازية لألدوار الحكومية بشكل او 
( هذا وقد اار المجتمع الجزائري على 20، ص0212)صنهات بن بدر،  (1)عتيادية"اال

هذا النهج منذ ااترداده للحرية الوطنية وتم إنشاء عدة جمعيات ومؤااات خيرية من أجل 
رااء وتثتقديم يد العون والمااعدة، والمشاركة في الخدمات اإلناانية واإلجتما بيت عية، وا 

القيم الدينية والوطنية وا عطاء بعد شامل للعمل التطوعي و محاولة غرس مختلف القيم 
الاامية في األجيا: الصاعدة من أجل مواصلة الطريق، وتحقيق التعاون المنشود بين أفردا 

 وجماعات المجتمع.
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لجزائر إال عمل الخيري في اولإلشارة فإنه بالرغم من الوتيرة المتباطئة التي شهدها تطور ال
أنه قطع أشواطا متميزة ما ااعد في إنتشار ظاهرة إنشاء الجمعيات الخيرية في مختلف 
ربوع الوطن كما ظهرت مؤااات خيرية رائدة في هذا المجا: وأصبحت مثال يحتذى به 

لتي اوذلك لما قدمته والزالت تقدمه لمختلف شرائح المجتمع محاولة في ذلك تحقيق أهدافها 
اطرتها منتهجة في ذلك منهجية اإلقتراب من الحياة االجتماعية للمواطنين من أجل معرفة 
مكامن القصور والنقص ومحاولة اد مختلف الثغرات التي اببتها تنوع الثقافات وانتشار 
اآلفات والمخاطر االجتماعية التي يمكن أن تعصف بأي صرح إجتماعي إذا لم تتم معالجتها 

 ممكن. وبأارع وقت
هذا وقد كان لمنطقة تمنراات حظ من العمل الخيري الذي ااد مختلف أنحاء الجزائر وقد 
شهدت انتشارا وااعا لهذه الظاهرة خاصة في اآلونة األخيرة، األمر الذي برهنه ظهور 
مجموعة من الجمعيات في الواط االجتماعي على غرار جمعية جزائر الخير، جمعية نور 

رشاد واإلصالح، كافل اليتيم، الجمعية الصحية الشاي األخضر، وماعى اليتيم، جمعية اإل
هذه الجمعيات هو تدعيم وتمكين ظاهرة التكافل االجتماعي في المنطقة، وعليه حاولنا من 
خال: هذه الورقة البحثية توضيح الدور الذي يلعبه النشاط الجمعوي للجمعيات الخيرية في 

المنطقة واتخذنا من جمعية اإلرشاد واإلصالح نموذجا  بناء روح التكافل االجتماعي في
وقمنا بوضع إشكا: حو: دور هذه الجمعية كما تطرقنا إلى تعريف مصطلحات الموضوع 
وحاولنا التعرف على دور هذه الجمعية، إعتمادا على منهج درااة حالة ااتعانة ببعض 

ى ألعضاء كما توصلنا إلأعضاء الجمعية ومختلف الماتندات التي تم تقديمها من طرف ا
فعالية أنشطة الجمعية في تمكين ظاهرة التكافل االجتماعي بنابة كبيرة لكنها تحتاج لدعم 
 أكبر لتطويرها، واختتمنا درااتنا بمجموعة من التوصيات التي يمكن اإلاتفادة منها ماتقبال.

 اإلشكالية:-0
ي جماعات وهي حتمية اليمكن انة الحياة التي تجمع البشرية جمعاء هو العيش ف       

اإلاتغناء عنها مهما تطورت الحياة، وهذا أمر ظاهر وثابت منذ األز: وذلك من أجل 
الحفاظ على العنصر البشري من الزوا:، ولكن ما ياعى اإلناان إلى تحقيقه هو العيش 

هم ابأريحية واعادة ولن يتانى هذا إال بتكاثف الجهود من أجل الحفاظ على قيم وثوابت ت
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في اعادة الفرد والجماعة ومن أبرز هاته القيم هو التكافل االجتماعي ولنا بالمنهج النبوي 
الذي انتهجه لنا راو: هللا صلى هللا عليه والم خير اقتداء حيث يقو: "ال يؤمن أحدكم 
حتى يحب ألخيه ما يحب لنفاه" وقوله صلى هللا عليه والم مثل المؤمنين في توادهم 

ثل الجاد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له اائر الجاد بالاهر والحمى" وتراحمهم كم
هذا إن د: فإنما يد: على وجوب التعاون بين أفراد المجتمع الواحد واألحاديث في هذا 
كثيرة، لذا فإن انة التكافل االجتماعي انة حميدة والذي ياعى للحفاظ عليها اينا: خيري 

 الدنيا واآلخرة.
إن اعادة أي فرد تظهر بوجود اآلخر فاآلخر هو من يحدد قيمتنا في الحياة وكل ولإلشارة ف

شيء ينقص إذا تم قامته على اثنين اال الاعادة فإنها تزيد كلما تقاامها الفرد مع اآلخرين 
ولن تتجلى هاته القيم واألخالق اال بظهور التعاون والتكافل في المجتمع، وقد اختلفت 

حقيق التكافل على مر األزمان باختالف األزمنة واألمكنة وتطورت أنواع وابل ت
والحضارات، والظاهر اآلن في مجتمعنا الحالي هو دور النشاط الجمعوي في إرااء وتدعيم 
هذا الخلق الايما من طرف الجمعيات الخيرية، وقد قد شهدت مدينة تمنراات وما جاورها 

 ن أبرز الجمعيات الفاعلة في هذا المجا:نشاطا للجمعيات الخيرية يتطور يوما بعد يوم وم
جمعية اإلرشاد واإلصالح منذ تأايس مكتبها الوالئي في المنطقة في التاعينات وهي تاعى 
بمختلف أعضائها اعيا حثيثا لتقديم األفضل وتطوير نشاطها معتمدة في ذلك على مختلف 

 ، وموارد بشرية من شبابالابل المتاحة من موارد مالية كأموا: الزكاة والتبرعات وغيرها
طارات وموارد فكرية من تخطيط وبرمجة للمشاريع وااتثمارها من أجل تحقيق  ونااء وا 
أهدافها الماطرة والمنشودة على أرض الواقع، ولما للجمعيات الخيرية من دور في غرس 

 قيم التكافل االجتماعي كان تااؤلنا على الشكل التالي 
واإلصالح في بناء قيم التكافل االجتماعي في منطقة  ماهو دور جمعية اإلرشاد     

 تمنراات؟
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 أهمية الموضوع :-0
تكمن أهمية الموضوع في التعرف على أهمية العمل الخيري والنشاط التطوعي الذي      

تقوم به جمعية اإلرشاد واإلصالح في نشر فكر النشاط الخيري في األوااط االجتماعية 
في منطقة تمنراات وتبني جملة من األهداف التي ينجر وراء تحقيقها بناء روح التكافل 

 رورة يلزم تبنيها والحفاظ عليها.االجتماعي الذي أصبح ض
كما أن أهمية الموضوع في منح بعض األفكار التي يمكن ااتغاللها ماتقبال للنهوض 

 وتطوير أنشطة على ماتوى مختلف لجانها.
 أهداف الموضوع:-3
 التعرف على الجمعيات الخيرية وأهميتها في الواط االجتماعي.-
 فرع تمنراات وأهم إنجازاتها.درااة حالة جمعية اإلرشاد واإلصالح -
 التعرف على دور الجمعية في بناء روح التكافل االجتماعي في منطقة تمنراات.-
 وضع جملة من التوصيات التي يمكن اإلاتفادة منها ماتقبال.-
 التعاريف اإلجرائية:-4
النشاط الجمعوي  هو نشاط مشترك تقوم به مجموعة من األفراد بمختلف أجنااهم من -أ

 ل تحقيق جملة من األهداف التي تم وضعها مابقا.أج
الجمعيات الخيرية  هي تجمع لمجموعة من األفراد من أجل ااتثمار جملة من المداخيل -ب

التي يتم جمعها في أعما: خيرية متنوعة ككفالة األيتام، األعما: اإلغاثية، الزواجات 
 الجماعية.

لى تعاون األفراد مع بعضهم البعض التكافل االجتماعي  هو خلق اجتماعي يبعث ع-ج
 من أجل تقديم يد العون لمحتاجيها وفق ضوابط معينة

المداخيل  هي رؤوس األموا: المختلفة التي تأتي إلى الجمعية ويتم ااتثمارها في تحقيق -د
 أهداف هاته الجمعية.
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 مصطلحات الموضوع:-5
 مفهوم الجمعيات الخيرية -5-1
أصلها من جمع المتفرق  أي ضم بعضه إلى بعض، وجمع التعريف اللغوي للجمعية  -أ

هللا القلوب  ألفها، وجمع القوم ألعدائهم   حشدوا لقتالهم، وأجمع أمره  عزم عليه، وأجمع 
القوم  اتفقوا، وجمع الناس  شهدوا الجمعة وقضوا الصالة فيها، وتجمع   انضم بعضه إلى 

خاص وفكرة مشتركة. ومنها الجمعية بعض.....والجمعية طائفة تتألف من أعضاء لغرض 
الخيرية، والجمعية التشريحية، والجمعية التعاونية، والجمعية العلمية واألدبية......وهي كلمة 

  (0)محدثة.
التعريف اإلصطالحي للجمعيات الخيرية  هي جماعة ذات تنظيم له صفة اإلاتمرار -ب

ا باريين، ويشار إليها حديثلمدة معينة وغير معينة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعت
كمنظمة من منظمات المجتمع المدني، التهدف لتحقيق الربح وتمارس أنشطة دينية 

 (0)واجتماعية وتربوية واقتصادية ذات مؤااي.
 الغاية من إنشاء الجمعيات الخيرية -5-0
إن الهدف من إنشاء الجمعيات وخاصة الخيرية منها تكمن وراءه مجموعة من الغايات   
 من أبرز هاته الغايات ما يلي و 
 القيام باألعما: اإلغاثية التطوعية في حالة وقوع الكوارث واألزمات والحروب.-1
 الاعي لحل مشكالت  قائمة في المجتمع، والقيام بمبادرات للنهوض به ورعاية أفراده.-0
 .مجتمعاإلاتفادة من الخبرات المتاحة، ومن القدرات الذاتية، وااتثمارها لخدمة ال-0
 احترام رغبة المتصدق في اختيار الجهة التي يريد اإلنفاق عليها.-2
تنظيم الجهود التطوعية في عمل جيد ومنظم، وتحقيق مبدأ اإلعتماد على الذات والتايير -5

  (2)والتمويل الذاتي كلما أمكن ذلك، وتحقيق رؤية ماتنيرة نحوى الماتقبل.
 تعريف التكافل االجتماعي -5-0
أفرادا أو جماعات، حكاما أو  اهو أن يتضامن أفراد المجتمع فيما بينهم اواء كانو   

بدافع من ...أو البية كتحريم اإلحتكار...على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية يتيم محكومين،
شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة اإلاالمية، ليعيش الفرد في كفالة الجماعة، 
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ازرة الفرد، حيث يتعاون الجميع ويتضامنون إليجاد المجتمع األفضل وتعيش الجماعة بمؤ 
 (9)عبد هللا ناصح علوان،ص (5)ودفع الضرر عن أفراده.

 نموذج عن دور الجمعيات في بناء روح التكافل االجتماعي:-0
على ماتوى والية 1990جمعية اإلرشاد واإلصالح  تم تأايس الجمعية انة -6-1

 تمنراات.
 الجمعية:التعريف ب-0

 جمعية وطنية خيرية ذات طابع اجتماعي ثقافي تربوي تنشط في مختلف واليات الوطن.
تاعى جمعية اإلرشاد واإلصالح لتحقيق جملة من األهداف في ظل   أهداف الجمعية-0

 نشاطها الخيري ومن أبرز هاته األهداف 
عصر في ومتطلبات الالمااهمة في البناء الحضاري لألمة وتنمية شخصيتها بما يتماشى -

 إطار الثوابت الوطنية.
العمل من أجل جمع األمة حو: المبادئ التي تضمن الوحدة وعناصر الحق والعد: في -

 ظل القيم النبيلة، والعمل على نشر ثقافة الالم، ورعاية حقوق اإلناان.
 رصيدها. نالعمل على ترقية المرأة وتفعيل دورها الحضاري وحماية األارة الجزائرية وتثمي-
المااهمة في حماية الطفولة من كل األضرار الجامية، الفكرية والنفاية، والعمل على -

 توفير أماكن وواائل الوقاية والحماية والتربية والترفيه.
المااهمة في تنمية المجتمع باإلعتناء بالشباب من خال: توفير أماكن الترفيه والتالية -

 ية ورياضية.وا عداد برامج تربوية وعلمية وصح
العمل على خدمة المجتمع بإنشاء المرافق الخيرية الصحية منها والتعليمية وغيرها، -

 وحمايته من اآلفات واالنحرافات واألخطار من خال: عمل اجتماعي فعا:.
 المااهمة في الحمالت اإلغاثية والتضامنية وطنيا ودوليا.-
ي إطار يدية، وتفعيل اإلنتاج األاري، فاإلاهام في تنمية وتطوير الحرف والصناعات التقل-

 برامج التكوين المهني والتمهين بالتنايق مع الهيئات الرامية.
نشاء المدارس القرآنية، والعناية بالانة النبوية وخدمتها -  المااهمة في ترقية التعليم القرآني وا 
 اإلاهام في محو األمية والعمل على تحديث الطرائق والواائل.-
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 م ااتعما: اللغة العربية، وتشجيع تعلم اللغات األخرى.دعم تعمي-
صدار مجلة تعنى - تشجيع اإلبداع الفكري والثقافي والمحافظة على الموروث الوطني، وا 

 بذلك.
القيام بالنشاطات التي تخدم أهداف ومبادئ الجمعية، والتعاون مع كافة الجمعيات -

 واإلنخراط فيها وفق القوانين المعمو: بها.والمنظمات الوطنية والدولية والهيئات المعنية 
 االهتمام بالجالية الجزائرية بالخارج وتمكينها من تحقيق أهداف الجمعية.-
 المااهمة في حماية المحيط ونشر الثقافة البيئية في أوااط مختلف فئات المجتمع.-

 (  يبين مهام لجان جمعية اإلرشاد واإلصالح.1جدو: رقم)
 الــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــام ـــــــــنـــــــــةالــلـــــــجـــ

لجنة الشؤون 
االجتماعية 
 واإلغاثة

تقديم برامج ومشاريع خيرية واجتماعية لأليتام واألار المحتاجة، 
والمااهمة في الحمالت التضامنية واإلغاثية المحلية، الوطنية والدولية 

رأاها القضية الفلاطينية( وتتشكل هذه اللجنة من  قام كفالة  على
 ورعاية األيتام واألرامل واألار المحتاجة، هيئة اإلغاثة الوالئية.

لجنة التعليم 
القرآني 
والانة 
 النبوية

)تختص بتشجيع وترقية التعليم القرآني وتنظيم الحلق والدورات 
نشاء المدارس القرآنية والعنا ية بالانة النبوية وخدمتها، الموامية وا 

وتنظيم الملتقيات والماابقات لمختلف المراحل العمرية، وتاعى لتطوير 
 وا عداد المناهج التعليمية(

لجنة التربية 
 واألارة

صالح األارة وفقا لثوابت األمة  )تتولى االهتمام بتربية الناشئة وا 
لف مختوأصالة المجتمع، وتعنى كذلك بتقديم الخدمات التعليمية ل

الفئات العمرية والمراحل التعليمية، وتاهر على غرس القيم الاامية 
ومعالجة اإلنحرافات االجتماعية من خال: ملتقيات، ندوات، أيام 

 درااية، منشورات وبرامج هادفة(.

لجنة الثقافة 
 واإلعالم

)تختص بترقية النشاط الثقافي والفني، وتاعى لتاويق إعالمي وااع 
ع الجمعية وأهدافها واإلهتمام بالتدريب والتكوين في ومحترف لمشاري

 المجا: اإلعالمي(
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لجنة التمهين 
وترقية 
الصناعة 
 التقليدية.

قامة  )تهتم بتطوير الحرف والصناعات التقليدية عن طريق التكوين وا 
المعارض والتظاهرات اإلنتاجية، والعمل على تشجيع وتنمية األار 

 المنتجة(

 الجمعية.المصدر  أرشيف 
 دور الجمعية في بناء روح التكافل االجتماعي في منطقة تمنراات -6-0

من خال: األهداف األولية الماطرة من طرف مؤااي الجمعية، وكذا مهام لجانها       
يتضح لنا جليا اعيها الحثيث من أجل تحقيق االاتقرار االجتماعي في منطقة تمنراات 

يمانا منها بأن كل عنصر  وذلك اعتمادا على ما تمتلكه من مداخيل مادية وموارد بشرية، وا 
من عناصر المجتمع البد أن يكون له دور في بعث روح التكافل فإنها حاولت منح كل فرد 

نها من الناحية العمرية أو الجناية، فتفرع ع اركة ومع الفئة التي تااعده اواءإمكانية المش
 فرعين هما 

 شباب فور إرشاد  -1-
هيئة شبانية تطوعية تعمل تحت إشراف جمعية اإلرشاد واإلصالح تطبق برامج  هي     

الجمعية وتاعى لتحقيق أهدافها و تاويق مشاريعها بين فئات المجتمع ايما فئة الشباب 
 كما تعمل على تأطيرهم وزرع ثقافة العمل الخيري والتطوعي في أوااطهم.

 برامج ومشاريع شباب فور إرشاد -1-1-
مج اإلحاانية  وتتمثل في تقديم خدمات إجتماعية خيرية لمختلف شرائح المجتمع البرا-أ

 )مااعدات إجتماعية للفئات المعوزة، خدمات تطوعية كالنظافة التشجير والتبرع بالدم(.
البرامج التربوية  برامج تربوية خاصة بأعضاء الفريق، وأخرى موجهة لعموم الناس -ب

لنشر القيم األخالقية المتمثلة في بر الوالدين، التماك بالحجاب، بمطويات ونشريات إعالمية 
 نشر ثقافة التطوع.

األنشطة الترفيهية  برامج رياضية، رحالت محلية وطنية ااتكشافية وترفيهية، معارض -ج
 وأمايات شعرية، نصرة القضية الفلاطينية.

 هيئة نااء الخير هناء -0-
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واإلصالح من أجل تفعيل دور العنصر الناوي في  وهي هيئة تبنتها جمعية اإلرشاد    
العمل الخيري وذلك تحت شعار "في رحاب الخير حياة ونجاة" من أجل تمكين المرأة من 
اإلاهام في عملية الحفاظ على القيم واألخالق والترابط األاري وذلك لما يمكن أن تمنحه 

بأي حا: من األحوا: كما أن المرأة من دور فعا: وأاااي وال يمكن أن يلغى هذا الدور 
العنصر الناوي ظل والزا: يلعب دورا مهما في بناء األجيا: ومنح األمة بالعديد من 

 الشخصيات التي ااهمت في رفاهية وترقية المجتمع.
 مجاالت عمل الهيئة -أ
تعمل الهيئة على تحقيق مجموعة من البرامج وفق برنامج انوي ماطر ومن أبرز هذه   

 الرامج 
مالت وندوات توعية وتحايس في المجا: الشرعي، الصحي، النفاي، البيئي، األاري ح-

 واإلاتشاري.
 حمالت وبرامج إحاانية تنموية للفئات الهشة للمجتمع.-
 زيارات معايدة المرضى والمراكز الخاصة.-
 أنشطة وأعياد موامية وبرامج خداماتية.-

ة الموكلة إليهما يظهر لنا إهتمام هاته المؤااومن خال: ااتعراضنا لهذين الفرعين والمهام 
بغرس روح العمل الخيري في الناشئة والشباب، مع عدم نايان العنصر الناوي الذي 
وضعت له هيئة خاصة به من أجل تفعيل دور أهم أعمدة المجتمع وبعث روح المنافاة في 

بشرية ارها في الطاقات الالعمل التطوعي، ولإلشارة فإن أهم إنجازات هاته المنظمة هو ااتثم
وما يمكن أن ينجر عنه من نفع للعام والخاص الايما إذا تم منح هاته الفرق نوعا من 
التكوين بين فترة وأخرى من أجل المضي قدما وحمل مشعل التكافل في أوااط المجتمع 
 فالشباب هم رأس كل عزيمة، والمرأة هي الفالح األو: الذي يزرع وياقي الفضيلة في أي
أمة، وأن يكون للصغار قدوة يقتدون بهم في صغرهم ليحذو حذوهم في كبرهم فهذا يعد 

 تفكير ماتقبلي هادف وناجح.
هذا ويمكن القو: أن دور الجمعية لم يقتصر على هذا فقط بل تخطاه لتاطر أنواعا من 

الى  عالعمل الخيري وترخي خلق التكافل االجتماعي أينما حلت وعمال بقو: ربنا ابحانه وت



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
61:الرقم التسلسلي          8702السنة  70العدد:  70المجلد:  

 

456 

 

، وقو: نبينا صلى هللا عليه 125التوبة(6)"وقل اعملو فايرى هللا عملكم وراوله والمومنون" 
والم من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه )من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يار على معار يار هللا عليه في الدنيا واآلخرة، 

ر مالما اتره هللا في الدنيا واآلخرة، وهللا في عون العبد مادام العبد في عون أخيه(  ومن ات
فقد نشطت جمعية اإلرشاد واإلصالح على مختلف األصعدة مقدمة يد العون لمن يحتاجها 

تمتلكه من مقومات وفي الجدو:  يخدم الصالح العام وفق ما ماتثمرة كل جهودها في ما
 ما قدمته  التالي ااتعراض ألبرز

 0216/0212( يوضح أهم األعما: التي قامت بها الجمعية عامي0جدو: رقم)
 0212انة 0216انة النشاط
 قفة022 قفة22 قفة المولد
 قفة262 قفة1066 قفة رمضان

موائد اإلفطار والوجبات 
 وجبة12001 وجبة909 الااخنة

 كفالة مجموعة من األيتام يتيم122 موائد األيتام
  هدية59 العيدهدية 

 بدلة022 بدلة01 كاوة العيد
 أضحية10 أضاحي 29 األضحية

 / بطانية122 مشروع من أجل شتاء دافئ
 / عائلة122 ألباة شتوية
 / مريض90 عيادة المرضى
 / طفل26 الطفولة الماعفة

 20 ملتقيات20 الملتقيات
 دورة الفوتشوب دورات20 الدورات التكوينية

 مبادرتين ماابقات20 اإلذاعيةالماابقات 
 المصدر  أرشيف الجمعية
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كما تجدر اإلشارة إلى مبادرتين من أهم المبادرات والتي تعد من الدعائم األاااية لظاهرة 
التكافل االجتماعي المبادرة األولى تتمثل في الزواج الجماعي لمجموعة من الشبان في 

الشباب عن الزواج بابب الظروف الصعبة إطار حملة التنقيص من ظاهرة العنواة وعزوف 
 التي أصبح يعاني منها هذا الرباط المقدس.

المبادرة الثانية تتمثل في األار المنتجة وهي مبادرة داعمة للماكثات في البيت والاماح 
لهن في المشاركة في تقديم منتوجات مختلفة، وتعد هذه المبادرة اامية وذلك لما فيها من 

ب شغل واإلاهام في إعالة أار محتاجة كما أن الجمعية تاهر دائما على فوائد كفتح مناص
 وضع معارض لغرض منتوجات هذه األار.  

ن جمعية اإلرشاد واإلصالح بمنطقة تمنراات لها دور فعا: في بناء إوعليه يمكن القو: 
وتوطين روح التكافل االجتماعي في المنطقة بدءا من الناشئة والعنصر الناوي وصوال إلى 
مختلف طبقات المجتمع، ولكن رغم هذا فإن عليها مضاعفة الجهود ألنها قطعت أشواطا 

ماد ه النجاحات اال بزيادة وتكثيف الجهود واإلعتمعتبرة وناجحة في مااعيها ولن تكتمل هات
 على جملة من المهارات الالزمة لتطور أي صرح جمعوي ومن أبرز هاته المهارات  

 تنمية مهارة التحدث والمخاطبة والكتابة في العمل الجمعوي.-1
 المهارة في اإلصغاء والمحاورة.-0
 المهارة في إدارة اإلجتماعات.-0
 فاوض واتخاذ القرارات.المهارة في الت-2
 المهارة في تحصيل وااتقطاب الكفاءات.-5
 (9)المهارة في توظيف واائل اإلعالم خاصة مع التطور التكنولوجي الحاصل. -6
 التوصيات:-2

 من أبرز التوصيات التي خلصنا إليها 
تفعيل الشراكة بين مختلف الجمعيات الخيرية في المنطقة من أجل تحقيق األهداف -

 تركة.المش
 االاتعانة الدائمة بأفراد المجتمع المدني وحثهم على تقديم ما هو أفضل.-
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االاتثمار في الشباب وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد والزوايا لما يمكن أن يقدموه -
 من إضافة نوعية للجمعية.

توطيد عالقات مع مؤااات الدولة خاصة المهتمة بتكوين الشباب وتشغيلهم  -
onsej ,cnac ,onjem .من أجل دعم مشروع األار المنتجة 

ااتثمار مداخيل الجمعية من أجل خلق مناصب شغل لفئات شبانيه عاطلة عن العمل -
 خاصة فئة األيتام.

 االاتفادة من تجارب لجمعيات داخل وخارج الوطن ومحاولة تطبيق تجاربها في المنطقة.-
 الهوامش والمراجع المعتمدة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صنهات بن بدر، علي بن االم باعشن، عبد هللا بن يحي الشهري، اإلاتثمار والتمويل  (1)

 09/20/0219تم االطالع بتاريخ  في الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية الاعودية،
        cifirk-lib.com      على الموقع  

محيي الدين خير هللا العوير، الجمعيات الخيرية تعريفها وتأصيلها وصلتها بالمؤااة  (0)
 .022ص2014/2015، 18-17العدد مجلة اإلحياء،الوقفية، 

وجدي محمد بركات، تفعيل الجمعيات الخيرية التطوعية في ضوء ايااات اإلصالح  (0)
اصر، المؤتمر العلمي الثامن عشر، كلية الخدمة االجتماعي بالمجتمع العربي المع

 .15، ص0215االجتماعية، جامعة حلوان، 
 .021، المرجع الاابق، صمحيي الدين خير هللا العوير (2)
االجتماعي في اإلاالم، تم اإلطالع عليه عبد هللا ناصح علوان، التكافل  (5)

 .www.abdullahelwan.net   على الموقع  21/22/0219بتاريخ،
 125القرءان الكريم، اورة التوبة، اآلية (6)
المان نصر، أثر العمل الخيري في إرااء مبدأ التكافل االجتماعي واإلصالح بين  (2)

على  21/22/0219تم اإلطالع بتاريخ -درااة في ضوء الكتاب والانة–الناس 
 www.asjp.cerist.dzالموقع  
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أاااية لفعالية العمل ي علي، بكاي رشيد، مهارات اإلتصا: والتواصل دعائم ااخ (9)
 .025،ص022ص.0212، نوفمبر02الجمعوي، مجلة العلوم االجتماعية، العدد


