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األستاذ /عبدالله بن راشد الخالدي
عضو مجلس الشورى ومدير الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية

أثنــاء مبــادرة بنــاء قــدرات وتبــادل خبــرات

الوقت والجودة  ..أبرز التحديات والعقبات لتحقيق الهدف المنشود

جمعيــات األيتــام بالمملكــة الثالــث الــذي
أقيــم

عــام

٢٠١٨م بمنتجــع

خليــج

وضعنا خطط استراتيجية ولوائح وأنظمة إدارية لثالث جمعيات مختلفة

الدانــة

التقــى الزميــل خالــد الدانــي باألســتاذ عبداللــه

تأخر المتدربين ضايقني ..وكنت أتوقع االلتزام

الخالــدي عضــو مجلــس الشــورى مديــر عــام

ُبعد الموقع عائق  ..ولكننا وفرنا السكن والوجبات

الجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام بالمنطقــة

حرصنا على الشفافية وكشفنا عن مواردنا وإنفاقاتنا

الشــرقية «بــــناء» وأجــرى معــه الحــوار التالــي-:

هناك جوانب كثيرة متعلقة بهذه المبادرة قد تخفى على بعض المشاركين؛
لذلك قمنا في كافل بتسليط الضوء عليها من خالل الحوار التالي:
منذ متى بدأ العمل للموسم الثالث من هذه المبادرة ؟
احلقيقــة ال أر يــد أن أبالــغ ولكــن أأكــد أن املبــادرة تبــدأ بنهايــة اليــوم األخــر مــن املبــادرة
الســابقة يعــي مــن يــوم اخلميــس 20مــارس العــام املــايض  2017بــدأ التخطيــط لهــذه املبــادرة؛
ألن كل مبــادرة خنــرج منهــا مبجموعــة منتجــات وكان لدينــا منتــج دراســة االحتيــاج لبيئــة
العاملــن يف جمعيــات األيتــام أحــد مخرجــات املبــادرة املاضيــة والــذي بنيــت عليــه ومصمــت
عليــه املبــادرة لهــذا املــومس إضافــة إىل ذلــك لدينــا قيــاس أثــر التدر يــب عــى املتدربــن والــي

حتمــل العديــد مــن فــرص التحســن للمبــادرة التاليــة  .وبالتــايل اآلن تقريبــا مــن  11هشــر إىل
 12هشــر نعمــل وحنــن وزمــايئ فر يــق العمــل يف جمعيــة بنــاء وأيضــا املورديــن والــركاء معنــا
مــن مركــز بنــاء اخلــرات للتدر يــب الــذي شــارك معنــا يف تنظيــم ملتقــى أفضــل املمارســات
يف صناعــة املبــادرات املجتمعيــة وأيضــا مركــز بنــاء الطاقــات والتدر يــب الــذي شــارك معنــا
باملدربــن واحلقائــب التدريبيــة يف هــذه املبــادرة.

حدثني عن التحديات التي واجهتكم ،وكيف تغلبتم عليها ؟
مــن أبــرز التحديــات هــو كيــف نســتطيع أن نصمــم مبــادرة نوعيــة تواكــب وتــوامئ
تطلعــات واحتياجــات زمالئنــا يف القطــاع وكيــف نكــون قيمــة مضافــة لهــم يف هــذا
العمــل؟ كيــف نركــز عــى أقــى معايــر اجلــودة حبيــث إنــه مــا تقــل املبــادرة عــن
مثيالهتــا وعــن الســابقات لهــا؟ وكيــف حنقــق تطلعــات زمالئنــا؟ هــذا أبــرز حتــدي.

التحــدي اآلخــر هــو الوقــت مــع زمــايئ يف فر يــق العمــل ألن جمعيــة بنــاء لدهيــا
العديــد مــن املبــادرات الــي تعمــل عليهــا ســواء عــى مســتوى مســتفيدهيا أو عــى
مســتوى القطــاع بشــكل عــام وبالتــايل الوقــت هــو أبــرز حتــدي أكــر مــن أي حتـ ٍـد
آخــر وأيضــا املحافظــة عــى جــودة املبــادرة لتحقيــق األ ثــر املنشــود لهــذه املبــادرة.

كيف تم تعزيز إيجابيات النسختين السابقة في الموسم الثالث ؟
يف احلقيقــة أعتقــد املبــادرة كلهــا إجيابيــات ملــا فيهــا مــن جهــد مغــي يل ولزمــايئ
يف فريــق العمــل ولكــن دامئــا أقــول يل ولزمــايئ األجــر عــى قــدر املشــقة،
وال شــك أن املبــادرة لهــا إجيابيــات ومــن أبرزهــا حتــول ثــاث جمعيــات مــن زمالئنــا
جمعيــات األيتــام إىل العمــل يف البنــاء املؤســي ووضــع خطــة واســراتيجية ورؤيــة
ورســالة وقيــم ولــواحئ وأنظمــة إدار يــة وهــذا يف احلقيقــة يش نفخــر فيــه مــع زمالئنــا .
 -1مســتوى التحســن يف اداء القطــاع يف مجــال جمعيــات األيتــام وهــذا مــن مقاييــس األثــر
الــي يعملهــا معنــا مركــز بنــاء الطاقــات يف هــذه املبــادرة كل هــذه اجلوانــب هــي جوانــب إجيابية.
مــن فــرص التحســن الــي وجدناهــا يف املبــادرة املاضيــة كان ملتقــى أفضــل املمارســات يــوم

كاف لــو كان يومــن أفضــل ،لــو أضيــف مجــال
واحــد فالزمــاء كانــوا يقولــون يــوم واحــد غــر ٍ
للجانــب النســايئ وهــم رشكاء معنــا يف مجــال عملنــا كذلــك امللتقــى الــذي حرضنــاه أمــس وقبل
أمــس يف فنــدق كمبنســي العثمــان أقيــم امللتقــى يومــن وعــرض فيــه أكــر مــن  22ورقــة عمــل
نوعيــة و 5ورش عمــل تدريبيــة ً
أيضــا وحبضــور أكــر مــن  350ضيــف وضيفــه كل هــذي كانــت
فرص تدريب وهي بالنسبة لنا كانت أحد التحديات اليت حنرص أن حنققها السنة هذي ما
نعرف وش فرص التحسني لكن سنسمعها ونسجلها وندوهنا وحتظى باهتمام كبري مين ومن
زمــايئ يف فر يــق العمــل حبيــث إنــه يف املبــادرة القادمــة ً
أيضــا تواكــب تطلعــات زمالئنا وزميالتنا
العاملــن يف القطــاع اخلــري بشــكل عــام ويف مجــال جمعيــات األيتــام عــل وجــه اخلصــوص.

ماهي سلبيات المواسم السابقة ؟ وكيف تفاديتموها في هذا الموسم ؟
مــا نطلــق عليهــا ســلبيات بقــدر مــاه فــرص حتســن ،دامئــا حنــرص مــع زمالئنــا أن
نبحــث أو ًال بــأول ،لدينــا مجموعــات أكــر مــن مجموعــة ،مجموعــة يف جــودة
التدر يــب ،ومجموعــة مــع املورديــن ،ومجموعــة مــع زمــايئ فر يــق العمــل حبيــث
إننــا بشــكل يومــي نبحــث عــن أي مالحظــات أو مقرتحــات أو فــرص حتســن
نراهــا مــع زمالئنــا ،والهــدف منهــا كيــف نطــور هــذه املبــادرة بشــكل أفضــل.
الــذي يضايقــي أو يســيؤين هــو تأخــر بعــض زمــايئ عــن بدايــة التدر يــب يف اليــوم التدر يــي،
يعــي مبــادرة مثــل مــا ذكــرت يعمــل عليهــا زمــايئ يف جمعيــة بنــاء عــى مــدى عــام كامــل

حنــرص أن كلنــا نســتفيد وحنــر ونشــارك مــع مركــز التدر يــب يف اختيــار أمــز املدربــن وأمــز
احلقائــب وخنتــار ً
أيضــا زمالءنــا املمزي يــن يف جمعيــات األيتــام وبالتــايل نتوقــع أن نلــزم وننضبــط
يف حضورنــا للربنامــج حــى حنقــق الفائــدة ألنفســنا ً
أول مث للجمعيــات الــي ينقــل لهــا املعــارف
واملهــارات واملعلومــات والســلوكيات الــي نكتســبها مــن هــذه املبــادرة النوعيــة ،الــي ننقلهــا يف
مجال عملنا لنحظى أوال بالقبول من هللا ســبحانه وتعاىل وثانيا نطور جمعياتنا اليت وثقت
فينــا وأرســلتنا لهــذه املبــادرة وحتــب أن تــرى وأن ينعكــس أثــر هــذا العمــل وهــذا التطويــر وهــذا
األداء وهــذا اإلبــداع والتمــز عــى األيتــام الذيــن ترعاهــم جمعياتنــا يف كافــة مناطــق اململكــة.

من أين جاءت فكرة المبادرة وكيف بدأت؟ وماهي الجهات التي ساهمت معكم
في نجاح هذه المبادرة كجهات استشارية أو تسويقية أو ..إلى اخره :
ً
أول أز جــي الشــكر والتقد يــر إىل مجلــس إدارة جمعيــة بنــاء الذ يــن تبنــوا معنــا
فكــرة املبــادرة يف عــام  2015أو يف هنا يــة  2014وحرصنــا أن تكــون مبــادرة نوعيــة
ليســت مؤ متــر علمــي وليــس مركــز تدر يــب وإ منــا كيــف نــوامئ بــن ملتقــى
يعــرض أفضــل التجــارب واملمارســات ا لــي متيــل أو تتنا ســب مــع عملنــا ومــع
احتياجاتنــا كعاملــن يف القطــاع وممارســن وليســت فقــط جوا نــب نظر يــة.
اجلا نــب اآلخــر كيــف نتــدرب مــع زمالئنــا الذ يــن حيملــون نفــس الهــم والتخصــص واملجال
وبالتــايل كلنــا يف القا عــة التدريبيــة نتحــدث بنفــس اللغــة وبنفــس الهــم وبنفــس
الفكــر ليــس لدينــا مــن يغــرد خــارج ا لــرب .أ مــا اجلهــات ا لــي ســاهمت معنــا فهــي-:
 -1املــورد للتدر يــب ( مركــز بنــاء الطا قــات ) ا لــذي عمــل معنــا خــال ا ل ـ 3
الســنوات املاضيــة عــى تصميــم برا مــج للتدر يــب وأيضــا اختيــار املدر بــن
األكفــاء وإ عــداد احلقا ئــب املتمــزة للعــام الثا لــث وحنــن نعمــل معهــم وحنــن
ســعداء هبــذه الرشا كــة ألن اختيارنــا للقطــاع النو عــي أو اجلهــة ُمر َّكــز عــى
التدر يــب النوعــي ا لــذي لد يــه خــرة يف القطــاع وهــو باملنا ســبة مركــز غــر رحبــي.
 -2مركــز بنــاء اخلــرات للتدر يــب وهــو مركــز غــر رحبــي عمــل معنــا عــى تصميــم
امللتقــى ومناقشــة أوراق العمــل واملمارســات وورش العمــل املتعلقــة بأ يــام امللتقــى .

 -3املنتجعــات ( مــكان اإلقا مــة ) الســنة هــذي (منتجــع خليــج الدانة)حاولنــا التغيــر
عــن منتجــع العــام املــايض (موفنبيــك شــاطئ اخلــر) لعــدة أســباب :
 -1املنطقــة أكــر رشاحــة ورحابــة واإلطاللــة عــى البحــر.
 -2اخلصوصيــة يف املنتجــع.
 -3وجــود مواقــع للتدر يــب.
 -4قــد يكــون البعــد أحــدى الســلبيات املوجــودة يف املوقــع لكــن الزمــاء املشــاركني مــن كل
اجلمعيــات نوفــر لهــم الســكن والوجبــات وكل التفاصيــل يف املنتجــع .
 -5أمــا جانــب التســويق فجمعيــة بنــاء تعمــل مــع فريقهــا يف تأمــن املــوارد املاليــة ،وليــس
هنــاك أي جهــات تســويقية أو أي اســتقطاع يف التســويق أبــدا ،كل التســويق الــذي يقــدم أو
حتــرص عليــه جمعيــة بنــاء يف هــذه املبــادرة حتــرص أنــه فعــا يــرف يف مــا وجــه لــه أو خصــص
لــه ،ونشــكر باملناســبة كافــة رشكائنــا البنــك االهــي – العليــان القابضــة – ســبكيم – مؤسســة
العنــود – الشــويعر –مؤسســة القحطــاين القابضــة – خنبــة العــود وكافــة رشكائنــا وأيضــا
زمالءنــا يف جمعيــات األيتــام الذيــن شــاكوا معنــا ووثقــوا يف هــذه املبــادرة وحرصــوا أهنــم ميثلــوا
جمعياهتــم خــر متثيــل ،العــام هــذا كان عندنــا متقدمــن كثــر حرصنــا أن خنتــار األمــز منهــم
وهــذا الــذي أمتــى أن نكــون قــد حظينــا فيــه يف هــذه املبــادرة .

كيف استطعتم إقناع هذا العدد من الشركاء في ظل التراجع الملحوظ
من الشركات في اإللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية ؟
احلمــدهللا املبــادرة العــام هــذا كانــت تغطيتهــا أفضــل مــن العــام املــايض بكثــر أيضــا
الــركاء كان عدهــم أكــر ،واحلقيقــة املبــادرة كانــت نوعيــة تســاهم يف حتقيــق رؤ يــة
اململكــة  2030يف بنــاء قــدرات القطــاع الثالــث ورفــع مســاهمته يف النــاجت املحــي مــن
أقــل مــن  1اىل  ، %5وقطــاع األيتــام مــن القطاعــات املهمــة والواعــدة والــي حتتــاج منــا
كل العنايــة واالهتمــام ،املبــادرة مثــل مــا ذكــرت هــي نوعيــة فكرهتــا انطالقتهــا حــى

تنفيذهــا كان نوعــي أيضــا الشــفافية يف جمعيــة بنــاء وإفصاحنــا عــن كافــة مواردنــا
وكيــف ُأنفقــت أيضــا لرشكائنــا هــذا جانــب مهــم جــدا ،الكثــر مــن رشكائنــا العــام املــايض
حرصــوا أهنــم يشــاركون معنــا هــذا العــام ومل نواجــه أي صعوبــات أو حتديــات يف تغطيــة
هــذه املبــادرة وللــه احلمــد ألن القطــاع أو املســؤولية االجتماعيــة يف أي مجــال حريصــة
عــى املصداقيــة والشــفافية وأيضــا حيــب تقــدمي مبــادرات نوعيــة بطريقــة صحيحــة.

ماهي معاييركم الختيار مقرات الفعاليات ؟
احلقيقــة هــذه مــن األشــياء الصعبــة جــدا ألن املبــادرة تتــم مــن جانبــن بنــاء قــدرات جا نــب
تدرييب وهذا قد يتوفر يف أي مكان اجلانب اآلخر وهو املهم هو تبادل اخلربات كيف نستطيع
أن جنــد مــكان ومحضــن يســتطيع أن حيتــوي جميــع الزمــاء يف مــكان واحــد يســتطيعوا
مــن خال لــه االلتقــاء بشــكل دامئ وأن حيظــوا بتدر يــب ممــز وأن يتقابلــوا مــع بعضهــم أيضــا
األمســيات التدريبيــة ا لــي عند نــا حرصنــا أن نقيــم خمــس أمســيات تدريبيــة نوعيــة يف
 -1يف مجــال االســتثمار االجتماعــي
 -2يف مجــال االبتــكار االجتماعــي وهــذه مفاهيــم مهمــة وواعــدة يف القطــاع الثالــث.
 -3يف مجــال بنــاء الصــورة الذهنيــة للمنظمــات غــر الرحبيــة.

مارأيك حول تذمر البعض من طول
المسافة في الذهاب والعودة من جديد ؟
احلقيقــة اختيــار ا ملــكان مل يكــن بالســهل ،عــدم وجــود املنتجعــات القريبــة
ممكــن اال ســتفادة منهــا ،أيضــا الســنة هــذه عــدد املشــاركني أ كــر مــن
العــام املــايض املنتجــع العــام ا ملــايض كان يســتوعب  100متــدرب الســنة
هــذه عند نــا حــوايل 109او  110وبالتــايل املــكان غــر وا ســع لهــذه املجمو عــة
ً
أيضــا حرصنــا عــى توفــر املوا صــات والتنقــات مــن الفنــدق والعــودة.

 -4يف مجــال إدارة تطــوع املحرتفــن.
 -5يف مجــال قيــاس العائــد مــن التربعــات.
كل هــذه املفاهيــم واملواضيــع هــي جد يــده عــى القطــاع غــر الرحبــي حرصنــا أن نســتقطبها
ونــأيت باملدربــن األكفــاء لهــا مــن الزمــاء ،وحقيقــة اختيــار املــكان حرصنــا أنــه يكــون مــكان
وا عــد وملهــم أيضــا حــى حنظــى فعــا بتدر يــب نوعــي وملهــم أيضــا وحنظــى باملمزي يــن
أمثالكــم والزمــاء املشــاركني مــن كل اجلمعيــات خبــرات وجتــارب نوعيــة يســتطيع أن
ينقلــوا هــذا التحفــز والتمــز واإللهــام إىل جمعيــات مباركــة وحنظــى برعايــة وتأهيــل
ومتكــن أليتامنــا بشــكل أفضــل.

النهاية
ســعادة األ ســتاذ عبــد هللا اخلا لــدي عضــو مجلــس الشــورى مد يــر جمعيــة بنــاء
با مســي ونيا بــة عــن كل املشــاركني نشــكر لكــم جهودكــم املبذولــة خلد مــة األيتــام
ونشــكركم كذ لــك عــى إتا حــة الو قــت إل جــراء هــذا احلــوار املفيــد بــإذن هللا،
نســتودعكم هللا عــى أ مــل اللقــاء بكــم يف مبــادرات أ كــر إبدا عــا وتألقــا و متــزا.
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