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مقدمة الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

التفكري يف  امل�ستقبل، وداأب على  با�ست�سراف  القدم  الإن�سان منذ  اهتم 
التخطيط  على  ت�ساعده  للم�ستقبل  �سورة  بر�سم  الزمن  وا�ستباق  الغد، 
ات�ساع  ومع  وطموحاته.  اآماله  لتحقيق  ال�سعوبات  وتذليل  وال�ستعداد، 
واأطره  اأ�سلوبه  يطور  ال�ست�سرايف  التفكري  اأخذ  اأدواتها،  املعرفة وحتدد 
يف مناذج مقننه، وفق منهج علمي يهدف اإىل ر�سم الروؤى والت�سورات 

امل�ستقبلية، من خالل معطيات ح�سية وكمية ميكن قيا�سها.
هذا  جاء  امل�ستقبلية؛  الروؤى  وبناء  التخطيط  يف  العلمي  املنهج  من  وانطالقا 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اخلريي  للعمل  ا�سرتاتيجية  روؤية  لبناء  الت�سور 
1439هـ(،  نهاية  اإىل  1435هـ  بداية  )من  القادمة  اخلم�س  ال�سنوات  خالل 
لي�ساعد كال من املنظمات اخلريية واجلهات احلكومية امل�سرفة عليها، وكذلك 
اجلهات املانحة، يف و�سع ت�سور م�ستقبلي تبني عليه ا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية.

وتهـــدف الروؤيـــة اإىل ا�ستجالء وفهـــم الواقع اخلـــريي يف الوقت الراهن، 
مـــن خالل معرفة واقـــع اجلهات التي متثـــل القطاع اخلـــريي، اأو ترتبط 
بـــه ارتباطا وظيفيا، والتعرف على القـــوى الرئي�سية التي توؤثر فيه اإيجابا 
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 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

اأو �سلبـــا، وا�ست�ســـراف اآثارها خـــالل ال�سنوات اخلم�ـــس القادمة، واآليات 
تعامـــل القطاع اخلريي معها يف �سوء الأهداف التي ي�سعى اإىل حتقيقها، 
ومعاجلة هذه املعطيات بـــاأدوات علمية، ل�سناعة روؤية م�ستقبلية تت�سمن 
اأهدافا وا�سرتاتيجيات ترتقي بفاعلية اأداء القطاع اخلريي وترفع كفاءته.
وتتمثـــل اأهميـــة الروؤية ال�سرتاتيجيـــة للعمل اخلـــريي يف اململكة العربية 
ال�سعوديـــة يف م�ساعـــدة الأطـــراف ذات العالقـــة بالعمـــل اخلـــريي على 
حت�ســـن م�ستوى ا�ستثمـــار املـــوارد والإمكانات املتاحة، وابتـــدار الفر�س 
ال�سانحـــة، واحلد من املخاطر املتوقعة، وحتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية 

للعمل اخلريي، وبث قيمه يف املجتمع.
تتناول الروؤية ت�سورًا م�ستقبليًا، يتيح للعاملن واملهتمن بالعمل اخلريي 
يف اململكـــة العربية ال�سعودية و�ســـع اأ�س�س الروؤيـــة امل�ستقبلية مل�ساريعهم 
وبراجمهـــم خـــالل ال�سنـــوات اخلم�ـــس القادمة، وهـــذا الإطـــار الزمني 
للدرا�ســـة يراعـــي �سرعة التغـــريات التـــي يعي�سها املجتمـــع، والتي ت�سمل 
خمتلف جمـــالت احلياة: اجتماعية، واقت�ساديـــة، و�سيا�سية، وقانونية، 
وتقنيـــة.... ول �ســـك اأن مواكبـــة الروؤيـــة، وما يتبعها مـــن ا�سرتاتيجيات 
و�سيا�سات للتغريات املت�سارعة، اأمر يعزز من جناحها، والو�سول بها اإىل 

اأف�سل نتائج ممكنة. 
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يتحـــدد الهـــدف الرئي�س لتلك الروؤية يف: )بناء روؤيـــة ا�سرتاتيجية للعمل 
اخلريي ال�سعودي خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة(.

ويتف���رع م���ن ه���ذا اله���دف الرئي����س جمموعة م���ن الأه���داف الفرعية 
الآتية:

1- حتديد اأهم الجتاهات املعا�سرة املوؤثرة يف العمل اخلريي ال�سعودي.
2- حتديـــد اأهم التوجهات ال�سرتاتيجية للعمل اخلريي ال�سعودي خالل 

ال�سنوات اخلم�س القادمة.
3- اقرتاح جمموعة من املبادرات الالزمة لو�سع التوجهات ال�سرتاتيجية 

للعمل اخلريي ال�سعودي مو�سع التنفيذ الفعلي.

أهداف الرؤية الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
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 تنتمـــي هذه الدرا�ســـة اإىل درا�ســـات التخطيـــط ال�سرتاتيجي، وذلك 
بهدف متكن الأطراف ذات العالقة بالعمل اخلريي من التوظيف الأمثل 
لالإمكانـــات املتاحة لديهـــا، وال�ستثمار الأمثل للفر�ـــس املتوقعة، واتخاذ 
التدابـــري الالزمة للتعامل مـــع املخاطر التي تهددهـــا، وبذلك تت�ساعف 

وتتعمق اآثار العمل اخلريي يف املجتمع.
 وقد ت�سمن ذلك اإجراء درا�سة ا�ستطالعية ك�سفية، تت�سمن ا�ستخدام 

عدد من املناهج البحثية، وهي:
1- حتليل م�سمون الوثائق والتقارير.

2- امل�سح الجتماعي.
3- امل�سح املكتبي.

 كما ا�ستخدمت جمموعة من الأدوات البحثية، وهي:
1- ور�س العمل.

2- جمموعات الرتكيز.
3- املقابالت البوؤرية �سبه املقننة.

منهج تصميم الرؤية الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
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املرحلة الأوىل:
تقييم البيئة الداخلية للعمل اخلريي ال�سعودي:

وقد ا�ستملت على اخلطوات الآتية:
1- اختيار منهج ت�سميم الروؤية.
2- حتديد حماور الروؤية الأولية.
3- اإعداد اأ�سئلة البحث العامة.

4- امل�سح املكتبي العام.
5- ور�س عمل متهيدية للموؤ�س�سات املانحة.

6- ور�س عمل متهيدية للجمعيات اخلريية واأ�سحاب العالقة.

وقد ا�ستغرقت هذه املرحلة خم�سة اأ�سهر، بداأت يف بداية �سهر جمادى الأوىل 
وا�ستمرت حتى نهاية �سهر �سوال من عام 1433ه�.

مراحل إعداد الرؤية الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
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 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

املرحلة الثانية:
التحليل ال�سرتاتيجي للعمل اخلريي ال�سعودي:

و قد ت�سمنت اخلطوات الآتية:
1- تعديل حماور الروؤية.

2- اإعداد اأ�سئلة بحث حمدودة.
3- امل�سح املكتبي املحدد.

و قد ا�ستغرقت هذه املرحلة ثالثة اأ�سهر، بداأت يف بداية �سهر ذي القعدة 
وا�ستمرت حتى نهاية �سهر حمرم من عام 1434ه�.
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الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
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املرحلة الثالثة:
تطوير ا�سرتاتيجية العمل اخلريي ال�سعودي:

و قد ا�ستملت على اخلطوات الآتية:
1- ور�س عمل وجمموعات تركيز ملناق�سة حماور البيانات ونتائج الور�س 

ال�سابقة.
2- و�سع الروؤية.

3- اإعداد املخرج �سبه النهائي للم�سروع.

وقد ا�ستغرقت هذه املرحلة �ستة اأ�سهر، بداأت يف بداية �سهر �سفر
 وا�ستمرت حتى نهاية �سهر رجب من عام 1434ه�.
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 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

املرحلة الرابعة:
املخرج النهائي لروؤية العمل اخلريي ال�سعودي:

حيث ت�سمنت ما ياأتي:
1- جمموعات الرتكيز ملراجعة الت�سور �سبه النهائي للروؤية.

اخلـــراء  مـــن  بعـــدد  ال�ستعانـــة  حيـــث مت  باخلـــراء:  ال�ستعانـــة   -2
املتخ�س�ســـن بالعمل اخلريي؛ ملراجعـــة الت�سور �سبـــه النهائي للروؤية، 

وقد اأبدوا الكثري من املالحظات التي مت اأخذها بعن العتبار.
3- اإعداد الروؤية يف �سورتها النهائية.

وقد ا�ستغرقت هذه املرحلة خم�سة اأ�سهر، 
حيث بداأت يف بداية �سهر �سعبان وا�ستمرت حتى 
نهاية �سهر ذي احلجة من عام 1434ه�.

���� ���������� ����� ������ ������� ������� �� 5 �������.indd   18 08/02/2014   10:25:30 �



الخيري 
السعودي 

 
استراتيجية

للعمل

السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
الخيري 

االجتاهات املعاصرة 
املؤثرة يف العمل 
اخلريي السعودي

ثانياًً: 
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التعريف اإلجرائي
التعري���ف الإجرائ���ي " لالجتاهات املعا�س���رة املوؤثرة يف العمل اخلريي 

ال�سعودي":
يق�ســـد بالجتاهات املوثقة يف اإطار الروؤية احلالية باأنها: » تلك العوامل 
اأو املتغـــريات املعا�ســـرة واملوؤثـــرة يف العمل اخلريي ال�سعـــودي، والتي مت 

التو�سل اإليها من خالل امل�سادر الآتية:
1- البحوث والدرا�سات العلمية.

2- التقارير الر�سمية املوثقة.
3- ور�س العمل.

4- جمموعات الرتكيز.

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
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 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

وقد مت ر�سد ثمانية توجهات، وتف�سيلها على النحو الآتي:

االجتاه األول : تنامي االهتمام بدور املرأة باجملتمع السعودي:

 تعريف بالجتاه:
يق�سد بهذا الجتـــاه: »زيادة الهتمام بدور املراأة على امل�ستوى الر�سمي 
من قبل الدولة وموؤ�س�ساتها، وغري الر�سمي من قبل منظمات وموؤ�س�سات 
املجتمـــع؛ مـــا يعظم ال�ستفادة مـــن تلك الطاقات ال�سخمـــة، التي ميكن 
ا�ستثمارها وال�ستفادة منها يف دفع عجلة التنمية ونه�سة املجتمع، واإلزام 
املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة بتوظيف املراأة يف الأعمال املنا�سبة لها«.

 مظاهر الجتاه:
تعددت املظاهر التي تدل على هذا الجتاه، والتي من بينها ما ياأتي: 

 اإعـــالن خـــادم احلرمـــن ال�سريفـــن، خـــالل افتتـــاح اأعمـــال ال�سنة 
الثالثـــة مـــن الـــدورة اخلام�ســـة ملجل�ـــس ال�ســـورى يف 1432/10/27هــــ 
)2011/9/25م(، تعين )30( امراأة يف جمل�س ال�سورى، من �ساحبات 
الخت�سا�ـــس وحملة اأعلى ال�سهـــادات اجلامعية، يف مطلـــع 2013م، اأي 

بن�سبة 20% من مقاعد املجل�س.
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 وقـــد ت�سمن نف�ـــس الإعالن ال�سابـــق تر�سيح املـــراأة لع�سوية املجال�س 
البلدية اعتبارًا من الدورة القادمة.

 بلـــغ عـــدد اجلمعيـــات اخلرييـــة الن�سائيـــة )40( اأربعـــن جمعية من 
اإجمايل )614( �ستمائة واأربع ع�سرة جمعية خريية على م�ستوى اململكة، 

وذلك خالل عام 1433 هـ )1(.
 كمـــا �سهـــدت اململكة خالل الفـــرتة الزمنيـــة ) 010 2 م – 2014م( 
تطورًا ملحوظًا يف اأو�ســـاع املراأة، �سواء يف جمالت التعليم، اأو الت�سغيل، 

اأو الرعاية ال�سحية )2(.
 ارتفـــع معدل اللتحـــاق الإجمايل للطالبات يف جميـــع مراحل التعليم 
املختلفـــة؛ ففـــي مرحلة التعليـــم العام  مـــن )90.5%( عـــام 1426هـ / 

2005م  اإىل )103.2%(  عام 1432هـ / 2011م.
 نتيجة للنمـــو والتح�سن يف اخلدمات ال�سحيـــة؛ ارتفع متو�سط العمر 
املتوقـــع لالإناث عنـــد امليالد ليبلـــغ )75،1( عامًا، مقابـــل نحو )72،7( 

عامًا للذكور عام 1432هـ /2011م. 

1-  تقريـــر وزارة القت�ســـاد والتخطيـــط عن الأهـــداف التنموية لالألفيـــة، وزارة القت�ساد 
والتخطيط ال�سعودية بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 1433هـ / 2012م.

2- نف�س املرجع ال�سابق.
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 حت�ســـن الو�سع الت�سغيلي للمراأة ال�سعودية وم�ساركتها يف �سوق العمل، 
حيث مل يتجاوز ن�سبة اإ�سهاماتها يف �سوق العمل )5.4%( حتى نهاية عام 
1412هــــ / 1992م، اإل اأنه مع ا�ستمرار جهـــود التنمية يف جمال التعليم 

ارتفعت هذه الن�سبة اإىل 12.8% عام 1432هـ/2011م.
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االجتــاه الثانــي: التوســع يف اســتخدام أهالي اجملتمــع لإلنرتنت 
وشبكات التواصل االجتماعي وتقنيات اهلاتف اجلوال:

 التعريف بالجتاه:
يق�سد بهذا الجتاه بيان مـــدى تو�سع املواطنن ال�سعودين يف ا�ستخدام 
الإنرتنـــت، ومـــا يرتتب عليه من توا�سل عر ال�سبـــكات املختلفة، وكذلك 
مـــدى التو�سع يف اقتنـــاء الهاتف اجلوال ب�سفة عامـــة، والهواتف الذكية 
ب�سفة خا�ســـة، ومدى تاأثري ذلك على العمل الجتماعي اخلريي، وذلك 
حال اإعدادهـــم للخطط ال�سرتاتيجية وبرامـــج املنظمات اخلريية التي 

ينتمون لها.

 مظاهر الجتاه:
انتـــج موقـــع " دي�سكفر ديجيتـــال اأرابيا " فيلما ق�ســـريا باإ�سراف مدينة 
امللـــك عبد العزيـــز   للعلوم والتقنيـــة، يتحدث عن �سناعـــة الإنرتنت يف 
العامل العربي ب�سكل عام، وال�سعودية ب�سكل خا�س، حتت عنوان "�سناعة 
الإنرتنـــت يف ال�سعودية" )3(،   وقد اأظهر ذلك  الفيلم عددا من البيانات 

3- الغامدي، حممد، جملة القت�سادية الإلكرتونية، العدد6793، 17/ 5/ 2012 م.   
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والإح�ساءات التي تدلل على هذا الجتاه، ومنها ما ياأتي:- 
 ت�ســـري التوقعـــات اإىل موا�سلة منو ا�ستخدامـــات الإنرتنت يف اململكة، 
ومن اأهم م�سببات النمو هـــو الرتكيبة ال�سكانية ال�سابة يف اململكة، حيث 
اإن 60% مـــن عدد ال�سكان يف عمر اأقل مـــن )18( عامًا، وهذه ال�سريحة 

ال�سكانية ميكنها التعامل مع التقنيات احلديثة اأ�سرع مما هو متوقع.
 ت�ســـل �سرعـــة الإنرتنـــت يف ال�سعوديـــة الآن اإىل )100( ميغابايت يف 
الثانيـــة، وهو اأعلى مـــن معدل ال�سرعـــة يف الوليات املتحـــدة الأمريكية 

بخم�س وع�سرين �سعفًا.
 عدد م�ستخدمي الإنرتنت يف ال�سعودية )13( مليون م�ستخدم، ميثلون 

)46%( من عدد ال�سكان.
 م�ستخدمـــو في�س بوك يف ال�سعودية )5.3( مليون م�ستخدم، ي�سكلون 

)20%( من عدد ال�سكان.
 عدد م�ساهدات اليوتيوب يف ال�سعودية )90( مليون م�ساهدة يوميًا.

 )26%( من الهواتف املحمولة يف ال�سعودية هي هواتف ذكية، يف حن 
اأنها )25 %( يف بريطانيا.

 متثل ال�سعوديـــة مكان ال�سدارة عامليًا يف م�ساهـــدة مقاطع اليوتيوب 
على الهواتف املحمولة.
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 تاأثـــري الإنرتنت على القت�ساد ال�سعـــودي ) 9.9( مليار دولر، متثل 
)2.2%( مـــن الناجت املحلي، مع توقعات بـــاأن ي�سل تاأثريه اإىل )28.5( 
مليـــار دولر، ممثاًل )3.8%( من النـــاجت املحلي، و�ستبلغ ح�سة التجارة 
الإلكرتونية )8%( من بيع التجزئة يف 2016م، مما ي�سع ال�سعودية اأمام 

دول مثل الوليات املتحدة واليابان.
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االجتاه الثالث: زيادة االهتمام األكادميي والبحثي بالعمل اخلريي 
السعودي:

 تعريف الجتاه:
يق�ســـد بهـــذا الجتـــاه: »تنامي الهتمـــام الأكادميـــي والبحثـــي بالعمل 
اخلـــريي باململكة العربية ال�سعودية يف الآونـــة الأخرية، وذلك من خالل 
اهتمـــام العديد من اجلامعات ال�سعودية واملراكز البحثية بهذا املو�سوع، 
بحيث اأخذ العمل اخلريي ي�سطبغ بال�سبغة العلمية املنهجية يف جوانبه 
املختلفة، مثل: حتديد الحتياجات، وت�سميم الرامج، والإعداد العلمي 

للقائمن على اأمر هذا العمل..... اإلخ«.

 مظاهر الجتاه:
متثلت مظاهر تنامي هذا الجتاه فيما ياأتي:

الكرا�سي البحثية:                                                                       
حيـــث يوجد الآن عدد )4( كرا�سي بحثية تهتم بالعمل اخلريي التطوعي 

يف جامعات اململكة املختلفة.
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الربامج التعليمية:     
حيـــث مت ت�سميم العديد مـــن الرامـــج التعليمية الأكادمييـــة املخت�سة 
بالعمـــل اخلريي يف مرحلتـــي الدبلوم العايل واملاج�ستـــري، ومن بن تلك 

الرامج - على �سبيل املثال ولي�س احل�سر - ما ياأتي:
 دبلوم عال يف اإدارة العمل اخلريي بعمادة خدمة املجتمع بجامعة طيبة 

باملدينة املنورة.
 ت�سميـــم م�سار اأكادميـــي يف اإدارة املنظمات غـــري الربحية يف برنامج 
املاج�ستـــري لـــالإدارة العامـــة بكلية العلـــوم الإدارية بجامعـــة امللك �سعود 

بالريا�س.
 دبلوم عال يف اإدارة العمل اخلريي يف كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة 

املجتمع بجامعة امللك �سعود بالريا�س، ويف جامعة املجمعة اأي�سًا.

املواد الدرا�سية:
قامـــت بع�س اجلامعـــات ال�سعودية باإدراج مـــواد درا�سيـــة تتعلق بالعمل 
اخلـــريي والتطوعـــي يف املناهـــج الدرا�سيـــة لطالبهـــا، ومـــن بـــن هذه 

اجلامعات: جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باملنطقة ال�سرقية.
ومـــن املتوقـــع اأن ينعك�س تنامي هذا الجتاه مع جـــودة ومو�سوعية العمل 

اخلريي، وي�سهم يف تطويره والرتقاء به؛ نظرا لتباعه املنهج العلمي.
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االجتاه الرابع: التطور النوعي للجمعيات اخلريية:

 تعريف الجتاه:
يهـــدف هذا الجتاه اإىل تو�سيح �سكل وطبيعة التطور احلادث للجمعيات 
اخلرييـــة باململكة العربية ال�سعودية، حيث اأخذ العمل الأهلي اخلريي يف 
بداياتـــه الأوىل باململكة طابع العمل الإغاثي، ثم تطور م�سطبغًا بالطابع 
الرعائـــي، الذي يت�سمن تقدمي خدمات متنوعـــة لعدد من فئات املجتمع 
املختلفـــة، ثم تطور الآن واأخذ الطابع التنمـــوي، الذي ميتد اإىل خدمات 
كان ُينظر اإليها يف ال�سابق على اأنها م�سوؤولية الدولة فقط، مثل: الرعاية 
ال�سحية، واخلدمـــات التعليمية، وتنمية املجتمعات املحلية، وغريها من 

املجالت التنموية.

 مظاهر الجتاه:
 اأخـــذت اجلمعيات اخلرييـــة يف بداياتها باململكة �ســـكل جمعيات الر 
اخلريية فقط، حيث كانت - ول تزال -  تاأخذ الطابع الإغاثي، املتمثل يف 
تقـــدمي امل�ساعدات املالية والعينية للفقراء واملحتاجن واملعوزين، )وكان 

عددها حمدودا جدا(.
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 ات�سمت املرحلة الثانية من تطور اجلمعيات اخلريية باململكة بالطابع 
الرعائـــي، حيث مت اإن�ساء العديد من اجلمعيات التي تقدم خدماتها اإىل 
فئات حمددة من املجتمع، مثل: جمعيات الزواج ورعاية الأ�سرة، ورعاية 

املكفوفن، ورعاية املعاقن، والأيتام..... وهكذا.
 متيزت املرحلة الثالثة واملعا�سرة من تطور اجلمعيات اخلريية باململكة 
باتخاذهـــا الطابع التنموي، املتمثل يف اإن�ساء جمعيات تخت�س بالعمل يف 
جمالت تنموية حمـــددة، كاملجال ال�سحي، الذي ي�ستمل على قائمة من 
اجلمعيـــات املهتمـــة بهـــذا املجال، مثـــل: جمعية زمزم وجمعيـــة الرحمة 
باملنطقة ال�سرقية، وجمعية عناية مبنطقة الريا�س، وجمعية اأطباء طيبة 
باملدينـــة املنورة، وغريها .....، وجمعيات تهتم بتقدمي خدمات تعليمية، 
مثـــل: جمعية تكافـــل، وجمعيات تهتـــم بتنمية املجتمعـــات املحلية، مثل: 
جمعيـــة الأمري ماجـــد للخدمات والتنميـــة الجتماعيـــة، وجمعية اكتفاء 

الن�سائية، وبرنامج عبد اللطيف جميل خلدمة املجتمع..... وهكذا.
 اإن�ساء حوايل ت�سعـــن موؤ�س�سة مانحة تقدم الدعم املايل والفني لتلك 

اجلمعيات.
 بالإ�سافـــة اإىل ما �سبـــق، فقد بداأت العديد مـــن اجلمعيات اخلريية، 
التـــي كانت ول تزال تقدم خدمـــات اإغاثية لعمالئها، بداأت تهتم بتطوير 
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براجمهـــا حتـــى تاأخـــذ الطابـــع التنمـــوي، كاأن تنمي قـــدرة عمالئها يف 
العتمـــاد على اأنف�سهم من خـــالل برامج للم�سرعـــات ال�سغرية والأ�سر 
املنتجـــة، بالإ�سافـــة اإىل الرامج الأخرى التي تهتـــم بال�سحة والتعليم، 

وغريها ....
  ولقـــد ات�سح مـــدى اهتمام اململكة مبوؤ�س�ســـات املجتمع املدين، ودعم 
دورهـــا التنمـــوي مـــن خالل خطـــة التنميـــة التا�سعـــة 1431 – 1435 هـ 
)2010 – 2014م(، التـــي اأكدت على تر�سيخ الـــدور املحوري ملوؤ�س�سات 
املجتمع املدين، من خالل الهدف العام احلادي ع�سر للخطة، الذي اأكد 
على اأهمية دور املنظمات التنموية غري احلكومية يف التنمية عندما تن�س 

على "دعم موؤ�س�سات املجتمع املدين يف تطوير اأن�سطتها الإمنائية".

���� ���������� ����� ������ ������� ������� �� 5 �������.indd   32 08/02/2014   10:25:33 �



 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

33

اإلجتاه اخلامس: ظهور أشكال جديدة من املنظمات اخلريية:

 تعريف بالجتاه:
يق�ســـد بهذا الجتـــاه: »ظهـــور اأ�سكال جديـــدة من املنظمـــات اخلريية 
ل تعمـــل حتـــت اإ�ســـراف اجلهـــات الإدارية التـــي تخ�سع لهـــا اجلمعيات 
اخلريية، كـــوزارة ال�سوؤون الجتماعية ووزارة ال�ســـوؤون الإ�سالمية، وهي 
حتمل ر�سالة خريية ل تهدف اإىل الربح، وهذه منظمات مر�سحة للتنامي 

والزدياد«.

 مظاهر الجتاه:
اإن�ساء بع�س ال�سركات الوقفية، مثل: »ال�سركة الوقفية لل�سيخ �سليمان بن 
عبدالعزيـــز الراجحي«، وهي حتمل ر�سالة خريية، لكنها يف �سكل جتاري 
وغـــري ربحـــي، وكذلك اإن�ســـاء العديد مـــن املراكز البحثيـــة املتخ�س�سة 
يف العمـــل اخلـــريي والتطوعـــي غري الهادفـــة للربح، ومنهـــا ـ على �سبيل 
املثال: مركـــز )مداد( لأبحاث العمل اخلريي، ومركز ا�ستثمار امل�ستقبل 
لالأوقاف...وغريهـــا. وهذه ال�سركات وتلـــك املراكز البحثية يف طريقها 

للنمو والزدياد والتطور.

���� ���������� ����� ������ ������� ������� �� 5 �������.indd   33 08/02/2014   10:25:33 �



34

 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

االجتــاه الســادس: توجه نســبة كبرية مــن املنظمــات اخلريية إىل 
العمل باحرتافية:

 التعريف بالجتاه:
 يق�ســـد بهذا الجتاه توجه ن�سبة كبـــرية من املنظمات اخلريية باأنواعها 
املختلفـــة، كهيئـــات اأو موؤ�س�ســـات اأو جمعيات.... اإىل العمـــل باحرتافية، 
من خـــالل الطالع على اخلرات والتجارب الغربيـــة املتقدمة يف العمل 
اخلريي، ونقل تلك اخلرات وتوظيفها خلدمة العمل اخلريي ال�سعودي، 

و الهتمام باحل�سول على �سهادة الأيزو اأو تطبيق مفهوم اجلودة.

 مظاهر الجتاه: 
 ا�ستعانة كثري من املنظمات اخلريية بخرات وجتارب متقدمة يف العمل 
اخلـــريي، ومنهـــا ـ على �سبيل املثـــال ـ: نقل جتربة �سنـــدوق املئوية كخرة 
اإجنليزيـــة مـــن اإجنلرتا، وكذلـــك ا�ستعانـــة موؤ�س�سة امللـــك خالد اخلريية 
مبنظمـــة »الإ�سكوا« التابعة لالأمم املتحدة لبناء القدرات يف جمال التنمية 
املحليـــة، وا�ستعانتها ـ اأي�ســـا ـ ببع�س اجلامعات الأمريكيـــة لإقامة وتنفيذ 

برامج تدريبية للعاملن والقائمن على اأمر العمل اخلريي باململكة.
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 ح�سول العديد من املنظمات اخلريية على �سهادة العتماد » الآيزو«، 
ومنهـــا ـ على �سبيل املثال -: جمعية زمزم للخدمات ال�سحية التطوعية، 

وهيئة الإغاثة الإ�سالمية العاملية، وغريها...
 اإن�ساء اإدارة متخ�س�ســـة للجودة، وكذلك للتخطيط واملتابعة، ببع�س 
املنظمات اخلريية، ومنها - على �سبيل املثال -: موؤ�س�سة حممد وعبداهلل 
ابراهيم ال�سبيعي اخلريية، وموؤ�س�ســـة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي 

اخلريية.
 ح�سول العديد من اجلمعيات اخلريية على جوائز ذات معايري دقيقة، 
تنظمها جهات ر�سميـــة واأهلية ي�سعب ح�سرها، ومن بن تلك اجلوائز: 
جائـــزة التميـــز للعمل اخلريي، التـــي تنظمها موؤ�س�ســـة حممد وعبداهلل 
ابراهيـــم ال�سبيعي اخلرييـــة بالتعاون مع مركز )مـــداد( لأبحاث العمل 
اخلـــريي موؤخرًا، وقد تقدم لها )98( ثمان وت�سعون جمعية خريية، رغم 
مـــا ت�سرتطه من �سروط دقيقة؛ ما يعك�س حراكًا اإيجابيًا لتلك اجلمعيات 

نحو العمل الحرتايف.
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االجتاه السابع: تنامي االهتمام بالتطوع:

 تعريف الجتاه:
تزايد الهتمام بالعمل التطوعي يف الآونة الأخرية ب�سكل ملحوظ، وذلك 
على امل�ستوى الر�سمي احلكومي، من خالل دعم الدولة لإن�ساء اجلمعيات 
التطوعيـــة، ودعمها ماديـــًا، وكذلك على امل�ستـــوى الأهلي املجتمعي، من 
خالل تزايد اإقبال اأهايل املجتمع بفئاته املختلفة على امل�ساركة التطوعية 
يف اأعمـــال املنظمات اخلريية بال مقابل، وكذلـــك امل�ساركة التطوعية يف 
جمالت العمل اخلريي، من خالل فرق تطوعية تفتقد اأغلبها وجود بنية 
اأ�سا�سيـــة ت�ساعدها على ال�ستمـــرار، ولكنها تقـــدم خدماتها اإىل اأهايل 

املجتمع دون مقابل.

 مظاهر الجتاه: 
 التو�ســـع يف اإن�ساء جمعيات متخ�س�سة للعمل التطوعي، ومنها - على 
�سبيـــل املثال -: )جمعية �سباب مكة للعمل التطوعي- اجلمعية ال�سعودية 

للعمل التطوعي )تكاتف( - جمعية العمل التطوعي باملنطقة ال�سرقية.
 ال�ســـري يف م�ســـروع اإ�سدار نظام للتطـــوع باململكة العربيـــة ال�سعودية 
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ليكون اأ�سا�سًا لنظام التطوع باململكة.
 اعتماد امل�ساركة يف الأعمال التطوعية �سمن الأهداف العامة للمملكة 

بخطة التنمية الثامنة للدولة )1429/1430 هـ – 1425/1426هـ(.
 تنظيـــم العديد مـــن املوؤمترات العلميـــة املخت�سة بالعمـــل التطوعي، 
ومنهـــا: موؤمتـــر جامعة اأم القرى للعمل التطوعـــي- املوؤمتر الدويل الأول 

للتطوع باأبها 2009 م، وغريها.....
 اإن�ســـاء الع�سرات مـــن الفرق التطوعية ملختلـــف مناطق اململكة، حيث 
يوجد مبدينة مكة املكرمة وحدها - على �سبيل املثال - اأكرث من ع�سرين 
فرقة تطوعية، بالإ�سافة اإىل الفرق التطوعية الأخرى، باملنطقة ال�سرقية 
ومنطقـــة الريا�ـــس وغريهـــا، و تفتقد معظـــم تلك الفرق وجـــود مقرات 
متار�ـــس العمـــل من خاللهـــا، وت�ستعي�س عنهـــا بالعمل مـــن خالل بع�س 
اجلمعيات اخلريية، اأو التوا�سل من خالل �سبكات التوا�سل الجتماعي.
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االجتاة الثامن: تنامي املوازنات املالية للمنظمات اخلريية السعودية: 

 التعريف بالجتاه:
يق�سد بهذا الجتاه التنامي املتزايد للموازنات املالية للمنظمات اخلريية 
باأنواعها املختلفة، والتي تنعك�س على تنوع خدماتها وبراجمها وجمالتها 
التنموية، وعلى حجم ونوعية الفئات التي تخدمها، مبا ينعك�س بالإيجاب 

على العمل اخلريي ال�سعودي.

 مظاهر الجتاه: 
 اأظهـــر تقرير وزارة القت�ســـاد والتخطيط ال�سعودية لعام 1433هـ )4( 
زيـــادة الدعم احلكومي املقدم للجمعيـــات اخلريية بن�سبة 50%، لي�سبح 

)450( اأربعمائة وخم�سن مليون ريال �سنويًا.
 و�ســـل عدد املوؤ�س�سات املانحة اإىل )89( ت�سع وثمانن موؤ�س�سة مانحة 
وفقًا لآخر اإح�ساء لوزارة ال�سوؤون الجتماعية، والتي قد تتجاوز ميزانية 
اإحداها جملة ما يقدم مـــن دعم حكومي جلميع اجلمعيات اخلريية، اإل 
اأن الغالبيـــة العظمى من تلك املوؤ�س�سات تفر�س �سياجًا من ال�سرية حول 

4- تقرير وزارة القت�ساد والتخطيط ال�سعودية، �سبق ذكره.
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ميزانيتها املالية، ول توجد تقارير مالية معتمدة تو�سح امليزانيات املالية 
لتلك املنظمات اخلريية.
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ثالثـًا: 
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مقدمة
اأو مبعنـــى اآخـــر:" هـــي روؤية  ويق�ســـد بهـــا " الغايـــات ال�سرتاتيجيـــة"، 
القائمـــن على اإعداد الروؤيـــة ملا يجب اأن يكون عليـــه العمل اخلريي، يف 
�سوء مـــا مت حتديده من اجتاهات معا�سرة موؤثـــرة على العمل اخلريي، 
وما اأفرزته ور�س العمل وجمموعات الرتكيز وامل�سوح املكتبية وغريها من 

الأدوات البحثية امل�ستخدمة يف اإعداد الروؤية".

و�س���وف نعر����س فيما ياأت���ي لتلك التوجه���ات ال�سرتاتيجية من خالل 
الرتكيز على املحاور الآتية لكل توجه على حدة:

 املح���ور الأول: تو�سيح لأهم املـــررات التي تدعو اإىل اختيار وحتديد 
كل توجه ا�سرتاتيجي.

 املح���ور الث���اين: بيـــان العائـــد املتوقـــع نتيجـــة حتقيـــق هـــذا التوجه 
ال�سرتاتيجي.

 املحور الثالث: ا�ستعرا�س لأهم املبادرات ال�سرتاتيجية، ويق�سد بها 
املهـــام وامل�سوؤوليات التي يجب اللتزام بها حتى يتم الو�سول اإىل حتقيق 

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
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ـ "التوجهات ال�سرتاتيجيـــة "، وقد مت توزيع  الغايـــات، اأو ـ  مبعنـــى اآخـــرـ 
املهام اأو املباردات ال�سرتاتيجية على كل من: 

1- املنظمات اخلريية.
2- اجلهات احلكومية امل�سرفة على املنظمات اخلريية.

3- اجلهات املانحة للمنظمات اخلريية.
مـــع العلـــم اأن املبـــادرات التـــي �سيتم عر�سهـــا فيما ياأتـــي لي�ست هي كل 
املبـــادرات اأو املهام، واإمنـــا هي اأ�سا�س ميكن البناء عليـــه والإ�سافة اإليه 
من خالل ور�س عمل يتم تنفيذها لحقا مع املنظمات اخلريية واجلهات 

ذات العالقة.
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التوجه األول: بناء القدرات املؤسسية للمنظمات اخلريية:

مربرات التوجه:
يعك�ـــس الواقع احلـــايل للمنظمات اخلرييـــة، والذي اأكـــدت عليه العديد 
مـــن البحوث والدرا�ســـات العلمية، وما اأفرزته ور�ـــس العمل وجمموعات 
الرتكيـــز: �سعف القـــدرات املوؤ�س�سية لغالبية املنظمـــات اخلريية، والتي 

ميكن ذكر بع�س مالحمها فيما ياأتي:
 الن�سبة الأكر من العاملن بتلك املنظمات من غري ذوي التخ�س�س.
 قلـــة الرامـــج التدريبية املوجهـــة للعاملن بتلك املنظمـــات اخلريية، 

وانعدامها يف بع�س الأحيان.
 نق�س اخلرات املالية لدى الكثري من املنظمات اخلريية.

 افتقاد الكثري من املنظمات اخلريية متطلبات احلوكمة.
 عـــدم اإملام وتطبيق الكثري مـــن املنظمات اخلرييـــة لأ�س�س التخطيط 

ال�سرتاتيجي للمنظمات.

العائد املتوقع:
ميكن اأن يفيد بناء القدرات املوؤ�س�سية للمنظمات اخلريية فيما ياأتي:
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 زيادة قدرة تلك املنظمات على حتقيق اأهدافها بكفاءة وفاعلية.
 ك�سب ثقة اأهايل املجتمع.

 احل�سول على التاأييد املجتمعي الالزم ل�ستمرار تلك املنظمات.
 ال�ستثمار الأمثل ملوارد تلك املنظمات.

 تعزيز ال�سفافية وامل�سداقية.

املبادرات ال�سرتاتيجية:
حتى ميكن بناء القدرات املوؤ�س�سية للمنظمات اخلريية لتفعيل دورها يف 
حتقيق اأهدافهـــا بكفاءة وفاعلية خالل ال�سنـــوات اخلم�س القادمة؛ فاإن 
الأمـــر ي�ستلزم العديد مـــن الإجراءات املنوط بها جهـــات عديدة، نذكر 

منها ما ياأتي:

اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:
 اللتـــزام بتطبيق اأ�س�س ومبادئ التخطيـــط ال�سرتاتيجي؛ ما ينعك�س 

على م�ساريعها وبراجمها.
 الهتمام ببناء قدرات العاملن بها من خالل الرامج التدريبية.

 تلم�ـــس الحتياجـــات الفعلية لعمالئها وامل�ستفيديـــن من خدماتها من 
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اأبناء املجتمع املحلي بطرق علمية مو�سوعية.
 تطبيق اأ�س�س ومبادئ احلوكمة.

 تعزيز العالقة بن املنظمة و�سرائح املجتمع.
 اللتزام مببداأ التخ�س�س عند التوظيف.

ب- املب���ادرات ال�سرتاتيجية للجهات احلكومية امل�سرفة على املنظمات 
اخلريية: 

 و�سع ا�سرتاتيجية تبن اأولويات العمل الجتماعي اخلريي.
 اإعـــداد برامج تدريبية لالرتقاء بامل�ستـــوى املهني للعاملن باملنظمات 

اخلريية.
 اإلـــزام املنظمات اخلريية ب�سرورة ح�ســـول العاملن بها على دورات 

تدريبية حمددة للعاملن بها وفقا لتخ�س�ساتهم.
 تنظيم املوؤمترات وامللتقيات العلمية حول برامج بناء قدرات املنظمات 

اخلريية.
 التقييم الدوري مل�ستوى اأداء املنظمات اخلريية.
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ج-  املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 اإلـــزام املنظمات اخلرييـــة املمنوحة ب�سرورة اللتـــزام ببناء قدراتها 

ك�سرط للح�سول على التمويل.
 تقـــدمي الدعم الفنـــي للمنظمـــات املمنوحة، وعدم الكتفـــاء بالدعم 

املايل.
 تنظيـــم امل�سابقـــات، وتقـــدمي اجلوائـــز املاليـــة للمنظمـــات املمنوحة 

الأف�سل قدرة وكفاءة.
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التوجــه الثاني: توفري بيئة مالئمة وداعمة ملشــاركة املرأة يف العمل 
اخلريي:

مربرات التوجه:
 ا�ستثمـــار التنامي املتزايد لالهتمام احلكومي والأهلي ال�سعودي بدور 

املراأة.
 ا�ستثمار الطفرة التعليمية للقطاع الن�سائي باملجتمع ال�سعودي.

 علـــى الرغم من الزيادة املتنامية للم�ساركة الن�سائية بالعمل اخلريي 
ال�سعـــودي ن�سبيا، اإل اأنها مل ت�سل بعد اإىل امل�ستوى املرغوب الذي مياثل 

بلدان العامل الإ�سالمي اأو بلدان العامل املتقدم.
  ال�ستفادة من قدرة املراأة يف التاأثري على بنات جن�سها.

 ا�ستثمار الإقبال املتزايد للمراأة على العمل التطوعي ال�سعودي.

العائد املتوقع:
  زيـــادة فاعليـــة العمل اخلـــريي يف خدمة ق�سايا وم�ســـكالت املجتمع 

ب�سفة عامة.
 اإثراء العمل اخلريي ال�سعودي يف التعامل مع ق�سايا وم�سكالت املراأة.
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 تو�سيع دائرة ا�ستفادة القطاع الن�سائي ال�سعودي من العمل اخلريي.
 فتح جمالت جديدة للعمل اخلريي ال�سعودي.

 ا�ستيعـــاب اأعـــداد كبـــرية من خريجـــات اأق�ســـام الجتمـــاع واخلدمة 
الجتماعية املتخ�س�سات يف العمـــل الجتماعي؛ مما ينعك�س بالإيجاب 

على العمل اخلريي.

املبادرات ال�سرتاتيجية:
اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:

 فتـــح اأبواب التطوع وتي�سريهـــا للم�ساركات الن�سائيـــة التطوعية بتلك 
املنظمات.

 زيادة توظيف الكوادر الن�سائية للعمل باملنظمات اخلريية.
 ابتكار وتقدمي برامج ن�سائية لال�ستجابة حلاجات وم�سكالت املراأة.

 تقدمي مناذج متميزة مل�ساركة املراأة، واإبرازها اإعالميًا.

ب- املب���ادرات ال�سرتاتيجية للجهات احلكومية امل�سرفة على املنظمات 
اخلريية: 

 تخفيـــف الإجراءات البريوقراطية التي حتد مـــن امل�ساركة التطوعية 
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للمراأة باملنظمات اخلريية.
 اقرتاح الت�سريعات املحفزة على م�ساركة املراأة بالعمل اخلريي.

 توفري الدعم املايل لرامج املراأة.
 تي�ســـري اإجراءات اإن�ســـاء اجلمعيات الن�سائيـــة، والعمل على ت�سجيعها 

وحتفيزها.

ج - املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 تخ�سي�س جزء حمـــدد من الدعم املايل لرامج املراأة، التي تقدمها 

املنظمات اخلريية املمنوحة.
 تقدمي الدعم الفني للن�ساء العامالت باملنظمات اخلريية.

 تقدمي الدعم الفني للمتطوعات باملنظمات اخلريية.
 تنظيم امل�سابقات، وتقدمي اجلوائز لأف�سل الرامج الن�سائية.
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التوجه الثالث : بناء التحالفات والشراكات يف القطاع اخلريي:

مربرات التوجه:
 التنامي املتزايد يف اإن�ساء املنظمات اخلريية باململكة.

 علـــى الرغم مـــن الدور الإ�سرايف لـــوزارة ال�ســـوؤون الجتماعية كجهة 
حكوميـــة ت�ســـرف على املنظمات اخلرييـــة، اإل اأن العمـــل اخلريي يفتقد 

وجود كيان تن�سيقي مركزي.
 يعـــاين العمـــل اخلريي ال�سعودي مـــن الزدواجية والتكـــرار يف تقدمي 
خدماتـــه، ويت�سح ذلك من خالل وجود عدد من املنظمات اخلريية التي 

تقدم خدماتها املتماثلة يف نطاق جغرايف واحد دون تن�سيق.
 نـــدرة وجود ت�سبيك اأو حتالفات و�سراكات فيما بن املنظمات العاملة 

بالقطاع اخلريي.
 علـــى الرغم من وجـــود بع�س املجال�ـــس التن�سيقيـــة للجمعيات اخلريية 
ببع�ـــس املناطـــق، اإل اأنهـــا مل ت�ســـل اإىل امل�ستـــوى املرغـــوب مـــن الفاعلية 

والتاأثري.
 خوف الكثري من املنظمات اخلريية وعدم رغبتها يف الدخول يف عالقات 

�سراكة اأو تكامل مع غريها من املنظمات الأخرى للعديد من الأ�سباب..
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العائد املتوقع:
 زيادة فاعلية الأن�سطة والرامج التي تقدمها املنظمات اخلريية.

 منـــع الزدواجيـــة والتكـــرار يف تقـــدمي اخلدمات فيما بـــن املنظمات 
اخلريية.

 توحيد جهود املنظمات اخلريية من خالل حتقيق التكامل فيما بينها.
 توفري الوقت واجلهد واملال للمنظمات اخلريية.

املبادرات ال�سرتاتيجية:

اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:
 الدخـــول يف عالقات تعاون و�سراكة مدرو�سة مع غريها من املنظمات 

اخلريية الأخرى.
 اإقامـــة مبـــادرات فردية للتن�سيق مـــع غريها من املنظمـــات اخلريية 

الواقعة معها يف نطاق جغرايف واحد.
 الن�سمام اإىل الكيانات التن�سيقية للمنظمات اخلريية حال اإن�سائها.
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ب- املب���ادرات ال�سرتاتيجية للجهات احلكومية امل�سرفة على املنظمات 
اخلريية: 

 اقـــرتاح الت�سريعـــات الالزمة لإن�ســـاء كيانات تن�سيقيـــة على امل�ستوى 
التخ�س�سي، وعلى م�ستوى املناطق.

 تقدمي الدعم املايل والفني للكيانات التن�سيقية القائمة.
 ت�سجيـــع وحتفيز املنظمات اخلريية على الدخـــول يف عالقات تن�سيق 

وتعاون فيما بينها.
 تنظيـــم امللتقيـــات واملوؤمتـــرات العلميـــة حـــول ق�سايـــا: الت�سبيـــك، 

وال�سراكة، والتن�سيق، بن املنظمات اخلريية.
 اتخـــاذ الإجراءات الالزمـــة لتنمية الوعي باأهميـــة التن�سيق والتعاون 

لدى العاملن باملنظمات اخلريية.

ج- املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 اإجراء البحوث والدرا�سات الالزمة لت�سميم املجال�س التن�سيقية.

 تقدمي الدعم املايل والفني للمجال�س التن�سيقية القائمة.
 اعتبـــار دخول املظمات اخلريية املمنوحـــة يف عالقات تعاون و�سراكة 

�سرطا للح�سول على الدعم املايل من املوؤ�س�سات املمنوحة.
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التوجــه الرابــع: تفعيــل دور املنظمات اخلريية يف جمــال العمل 
التطوعي:

مربرات التوجه:
 اأظهـــر التحليـــل ال�سرتاتيجـــي �سعـــف دور اجلمعيـــات اخلرييـــة يف 

ا�ستقطاب ال�سباب وفتح جمالت امل�ساركة اأمامهم.
 التنامي املتزايد الوا�سح لالهتمام احلكومي والأهلي بالتطوع.

 �سعف القدرة املالية للكثري من املنظمات اخلريية، وعدم قدرتها على 
الوفاء برواتب وم�ستحقات العاملن بها.

 ا�ستيعاب الطاقات املعطلة لل�سباب.

العائد املتوقع:
 تخفيف العبء املايل عن كاهل املنظمات اخلريية.

 توظيف طاقات ال�سباب يف اأن�سطة �ساحلة ومفيدة للمجتمع.
 اكت�ساب اخلرات ومهارات جديدة.

 تنمية روح الولء والنتماء للمجتمع وحتمل امل�سوؤولية الجتماعية لدى 
ال�سباب، وربطهم مبجتمعهم.
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املبادرات ال�سرتاتيجية:

اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:
 التوا�ســـل امل�ستمر مـــع الفرق التطوعيـــة القائمة بهـــدف احت�سانها، 

وتوجيهها، وال�ستفادة من ن�ساطها ل�سالح املنظمة اخلريية.
 تخ�سي�ـــس ق�ســـم اأو �سخ�ـــس بـــكل منظمة خرييـــة للعنايـــة بالتطوع 

واملتطوعن.
 و�سع برامج جلذب وا�ستقطاب املتطوعن اجلدد.

 توفري برامج تدريبية ل�سقل خرات ومهارات املتطوعن.
 تقدمي حوافز مادية ومعنوية للمتميزين من املتطوعن.

 التواجد الفعال للمنظمة على �سبكة الإنرتنت، من خالل موقع تفاعلي، 
وكذلـــك التوا�ســـل على مواقع التوا�ســـل الجتماعي وتطبيقـــات الأجهزة 

الذكية؛ بهدف ا�ستثمار التواجد املكثف لل�سباب على هذه املواقع.

ب- املب���ادرات ال�سرتاتيجية للجهات احلكومية امل�سرفة على املنظمات 
اخلريية: 

 ت�سجيع وتي�سري اإن�ساء جمعيات التطوع مبختلف مناطق اململكة.
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 ت�سميـــم ا�سرتاتيجيـــة وطنية تهدف اإىل ن�ســـر وتعميق مفهوم التطوع 
بن ال�سباب، وزيادة تفعيله.

 اقـــرتاح الت�سريعـــات الالزمة لتنظيـــم التطوع، وتي�ســـري اإقامة الفرق 
التطوعية و�سبل ان�سمام املتطوعن للمنظمات اخلريية.

 تنمية الوعي لدى القائمن على اأمر املنظمات اخلريية باأهمية التطوع 
واآثاره على املنظمة والفرد واملجتمع.

ج- املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 اإعطاء اأولوية يف املنح للمنظمات اخلريية الفاعلة يف جمال التطوع.

 دعم املوؤمترات وامللتقيات العلمية املعنية بالتطوع.
 دعم الفرق التطوعية ماديا ومعنويا.
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التوجه اخلامس: االهتمام جبودة أداء منظمات العمل اخلريي:

مربرات التوجه:
 يف درا�ســـة مت اإجراوؤها عن اجلـــودة يف اجلمعيات اخلريية )1(: تبن 
اأن 100% مـــن اإجمايل عينة الدرا�سة )التي بلغت 20 جمعية( قد اأجابت 
جميعهـــا بعدم اللتزام بتطبيـــق معايري اجلـــودة يف اأدائها، مما يتطلب 
�سرورة التحرك ال�سريع لتطبيق معايري اجلودة باعتبارها �سرورة لتلك 

املنظمات اخلريية.
 �سعف م�ستوى اأداء الكثري من املنظمات اخلريية.

 اأ�سبحـــت اجلودة اإحدى �سمـــات الع�سر، واأحد املتطلبـــات الأ�سا�سية 
ل�ستمرار وجود املنظمة باملجتمع.

 افتقـــاد الكثري مـــن املنظمات اخلريية وجـــود اأدلة لإجـــراءات تنظم 
عملها.

العائد املتوقع:
 حت�ســـن خمرجات املنظمات اخلريية من خدمات وبرامج عن طريق 

تطبيق النظم واملعايري الإدارية والفنية.
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 زيادة معدلت ر�سا امل�ستفيدين من خدمات املنظمات اخلريية.
 ال�ستثمار الأمثل ملوارد املنظمة.

 اهتمام املنظمـــة بالتطوير امل�ستمر لأق�سامها وبراجمها للحفاظ على 
اجلودة.

 حتقيق اأهداف املنظمة اخلريية بكفاءة وفاعلية.

املبادرات ال�سرتاتيجية:

اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:
 الهتمام بن�سر ثقافة اجلودة بن العاملن باملنظمة اخلريية.
 تخ�سي�س ق�سم اأو �سخ�س باملنظمة لتويل م�سوؤولية اجلودة.

 ال�ستعانة بخرات ا�ست�سارية يف جمال اجلودة.
 اإعداد اأدلة لإجراءات تنظيم العمل باملنظمة.

 زيـــارة املنظمات اخلريية احلا�سلة على �سهـــادة اجلودة؛ لال�ستفادة 
من خراتها يف هذا املجال.
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ب- املب���ادرات ال�سرتاتيجية للجهات احلكومية امل�سرفة على املنظمات 
اخلريية: 

 اقـــرتاح الت�سريعـــات املحفزة وامللزمـــة للمنظمات اخلرييـــة بانتهاج 
ثقافة اجلودة.

 الدفـــع باجتـــاه اإن�ســـاء هيئـــة للموا�سفـــات القيا�سيـــة جلـــودة العمل 
الجتماعي باململكة.

 تقـــدمي حوافـــز ماديـــة لدعم املنظمـــات اخلرييـــة احلا�سلة علـــى �سهادة 
اجلودة.

 التقييم امل�ستمر مل�ستوى اأداء املنظمات اخلريية.

ج- املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 تقدمي الدعم الفني للمنظمات اخلريية يف جمال اجلودة.

 دعـــم املوؤمتـــرات وامللتقيـــات العلمية التـــي تخت�س بجـــودة املنظمات 
اخلريية.

 دعم الرامج التدريبية التي تهتم بتاأهيل املنظمات اخلريية للح�سول 
على اجلودة.
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التوجه الســادس : التوســع يف إنشــاء وتطوير املؤسسات االجتماعية 
:)Social enterprises(

تنامـــت املوؤ�س�ســـات الجتماعية موؤخرا ب�سكل مت�ســـارع يف خمتلف اأنحاء 
العـــامل، وتعـــرف املن�ساأة الجتماعيـــة باأنها:" عمل جتـــاري اأن�سئ ب�سكل 
اأ�سا�ســـي لغر�س حتقيق اأهـــداف اجتماعية، والأربـــاح التي حتققها يعاد 
ا�ستثمارهـــا لتحقيق تلك الأهـــداف الجتماعية، وذلـــك بعك�س املن�ساآت 

التجارية، التي تطمح لتحقيق عوائد مادية للمالك وامل�ساهمن".
وتختلـــف املوؤ�س�ســـات الجتماعية عـــن اجلمعيات اخلرييـــة التقليدية يف 
كونهـــا تدير اأعمالها بطريقة ربحية، ت�سمن لها ال�ستدامة املالية، حيث 
ل تعتمـــد ب�ســـكل رئي�سي على ترعات اأو دعم دائـــم من مانحن لتحقيق 

اأهدافها.
وتعمـــل املوؤ�س�ســـات الجتماعية متامـــا كاملن�ساآت التجاريـــة؛ ولذلك فهي 
حتر�ـــس على تطبيـــق اأف�ســـل النتائج باأقـــل التكاليف املمكنـــة، وهذا ما 
يدفعهـــا لتقدمي حلول جمديـــة وفعالة مل�سكالت املجتمـــع، بينما جند اأن 
معظـــم اجلمعيات اخلريية ل يـــزال يغلب عليها �سعـــف الكفاءة؛ ب�سبب 
غيـــاب حتليل اجلدوى املالية للرامج التي تقدمها، اإ�سافة اإىل ذلك فاإن 
عمليـــة جمع الترعـــات تاأخذ حيزا كبـــريا من اجلهد والوقـــت، واأحيانا 
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ي�سنع الداعمون قيودا تلزم اجلمعيات اخلريية وتقلل اخليارات املتاحة 
لديهـــا، بالإ�سافة اإىل بطء عملية اتخـــاذ القرارات ال�سرتاتيجية ب�سبب 

الأنظمة والإجراءات التي تخ�سع لها اجلمعيات.

املربرات:
 جنـــاح هـــذا النمـــوذج يف العديـــد مـــن دول العـــامل، مثـــل: ال�ســـن، 
وبنجالدي�ـــس، وكينيا، والرازيل، والوليات املتحـــدة الأمريكية، وكندا، 

وبريطانيا.
 عالج م�سكلة �سعف التمويل وعدم ا�ستمراريته باملنظمات اخلريية.
 جتنب الإجراءات البريوقراطية التي تخ�سع لها املنظمات اخلريية.

العائد املتوقع:
 حتقيق ال�ستدامة املالية.

 الجتاه اإىل العمل باحرتافية.
 مرونة الأنظمة والإجراءات التي تخ�سع لها.

 حتقيق اأهدافها وتنفيذ براجمها باأقل التكاليف املمكنة.
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املبادرات ال�سرتاتيجية:

اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:
 الهتمام بن�سر ثقافة التو�سع يف اإن�ساء وتطوير املوؤ�س�سات الجتماعية.
 التوجـــه ل�ستغـــالل جـــزء مـــن مواردهـــا املاليـــة واأوقافهـــا يف اإن�ساء 

موؤ�س�سات اجتماعية.
 ال�ستعانة بخرات ا�ست�سارية يف جمال املوؤ�س�سات الجتماعية.

 الطـــالع علـــى التجـــارب الدوليـــة الناجحـــة يف جمـــال املوؤ�س�ســـات 
الجتماعية، وال�ستفادة منها.

 زيـــارة املنظمـــات املحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة التـــي طبقـــت نظام 
املوؤ�س�سات الجتماعية لال�ستفادة من خراتها يف هذا املجال.

ب- املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات احلكومية:
 اقرتاح الت�سريعات الالزمة لتطبيق هذا النموذج.

 تي�سري اإجراءات اإن�ساء هذا النموذج من املوؤ�س�سات.
 توفـــري املعلومـــات والبيانـــات اخلا�ســـة بهـــذا النمـــوذج، عـــن طريق 

امللتقيات العلمية، والدرا�سات البحثية، وغريها من الأ�ساليب الأخرى.
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ج-  املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 ن�سر ثقافة اإن�ساء وتطوير املوؤ�س�سات الجتماعية.

 تقدمي الدعم الفني للمنظمات اخلريية، وم�ساعدتها يف جمال اإن�ساء 
وتطوير املوؤ�س�سات الجتماعية.

 الطـــالع علـــى التجـــارب الدوليـــة الناجحـــة يف جمـــال املوؤ�س�ســـات 
الجتماعية، ونقلها اإىل املجتمع ال�سعودي.

 دعم املوؤمترات وامللتقيات العلمية التي تخت�س بالتعريف ون�سر جدوى 
املوؤ�س�سات الجتماعية.
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اوًل: حتدي���د جه���ة او كيان )قد تكون اجله���ة الداعمة او اجلهة املعدة 
للروؤية او غريها ( للقيام ببع�س املهام ، والتي من بينها مايلي  :                                                            
1- ا�ستكمال باقي مراحل العمل بالروؤية )والتي �سوف ياتي ذكرها فيما 

بعد(.
2- التوا�سل والتن�سيق مع اجلهات املعنية بو�سع الروؤية مو�سع التنفيذ 

الفعلي .
3- ر�ســـد برامج العمل اخلريي التي يتم تنفيذها خالل ال�سنوات املقبلة 

وحتديد مدي ارتباطها بالروؤية، وتقدمي تقرير �سنوي عنها .

ثاني���اً: مراح���ل العم���ل: يعمل الكي���ان ال�سابق ال�سارة الي���ه علي تنفيذ 
املراحل التالية  :  

1- و�سع برنامج لتنظيم م�ساركة اكر عدد ممكن من املنظمات اخلريية 
ال�سعودية ) مـــن خالل ا�ستخدام ادوات من بينها ور�س العمل (، يراعي 
فيهـــا التنوع اجلغـــرايف وتنوع الهتمامات وجمالت العمـــل ،مع اللتزام 

مقرتحات تفعيل الرؤية الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
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بجدول زمني حمدد ) علي ال يزيد عن �ستة ا�سهر علي الكرث ( .
2- اعدداد تقرير نهائي يف �سوء ما مت التو�سل اليه من نتائج عن طريق 
الرنامـــج ، بحيث يت�سمن التقرير مالحظات امل�ساركن واهم املبادرات 

التي مت التفاق عليها .
3- اعـــادة �سياغـــة الروؤيـــة ال�سرتاتيجيـــة يف �سورتهـــا النهائيـــة بعـــد 

مراجعتها وتنقيحها بعد ا�سافة مالحظات امل�ساركن ومقرتحاتهم .
4- الت�ســـال باجلهـــات املعنية بتنفيـــذ املبادرات بهدف عر�ـــس الروؤية 
يف �سورتهـــا النهائيـــة واهـــم املبـــادرات املقرتحـــة اخلا�ســـة بـــكل جهة 
وم�سوؤولياتهـــا ومـــدي امكانيـــة تنفيـــذ تلـــك امل�سوؤوليات ، ومـــن بن هذه 

اجلهات علي �سبيل املثال ل احل�سر : 
 وزارة ال�سوؤون الجتماعية .

 وزارة القت�ساد والتخطيط .
 املنظمات اخلريية .

 املجال�س التن�سيقية للجمعيات اخلريية .  
  جمل�س ال�سوري .                                                                                        
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