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�حلم����د هلل وح����ده، و�ل�س����اة و�ل�س����ام عل����ى نبين����ا حممد وعل����ى �آله 
و�سحبه، وبعد:

فانطاق���ًا م���ن عناي���ة �الإ�س���ام بامل�ستقب���ل و�الهتمام ب���ه و�حلث على 
�ال�ستع���د�د له مبا ينا�سب���ه، و��ستم���ر�رً� ل�سعي وقف �سع���د وعبد �لعزيز 
�ملو�س���ى للم�ساهم���ة �لفاعل���ة يف بناء قط���اٍع خرييٍّ متط���ور وم�سارك يف 
حتقي���ق �لتنمية، جاءت ه���ذه �لدر��س���ة �ملو�سومة ب� "روؤي���ة ��سرت�تيجية 
للعم���ل �خلريي �ل�سعودي لل�سنو�ت �خلم����س �لقادمة"؛ لت�ساهم يف بلورة 
روؤي���ة م�ستقبلية للعمل �خلريي يف �ململك���ة �لعربية �ل�سعودية، ترتكز على 
��ستجاء �لو�قع، و��ستقر�ء �مل�ستقبل و�الجتاهات و�لتغري�ت �ملوؤثرة فيه، 
وتق���دم �لتوجهات و�ملب���ادر�ت �مل�ساعدة يف تر�سيد �لق���ر�ر�ت �مل�ستقبلية 

لاأطر�ف ذ�ت �لعاقة بالعمل �خلريي.
و�إنن���ا �إذ ن�سع ب���ن �أيديكم هذ� �لعمل، فاإنه ال يفوتن���ا �أن نتقدم بال�سكر 
�لو�فر لكل من �سارك يف �إعد�د هذه �لدر��سة من جهات خريية وقياد�ت 
وخ���ر�ء وباحث���ن متخ�س�س���ن يف �لعم���ل �خل���ريي، ونخ����س بال�سكر 

كلمة الراعي



�ل�سري���ك �ملنفذ: �ملرك���ز �لدويل لاأبح���اث و�لدر��سات "م���د�د"، �لذي 
يعت���ر �أح���د �لكيانات �لبحثي���ة �لر�ئ���دة و�ملتخ�س�س���ة يف تطوير �لعمل 
�خل���ريي، حي���ث مل يدخ���ر و�سع���ًا ومل ياأل جه���دً� يف �إع���د�د و�إمتام هذه 

�لدر��سة يف �سوء �ملنهج �لعلمي يف �لتخطيط وبناء �لروؤى �مل�ستقبلية.
ن�ساأل �هلل ��� جل يف عاه ��� �أن يجعل هذ� �لعمل خال�سًا لوجهه �لكرمي، و�أن 

يتقبله منا، �إنه ويل ذلك و�لقادر عليه، وهو �سبحانه من ور�ء �لق�سد.

وقف  سعد وعبد العزيز املوسى
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مقدمة الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

�هتم �الإن�سان منذ �لقدم با�ست�سر�ف �مل�ستقبل، ود�أب على �لتفكري يف 
�لغد، و��ستباق �لزمن بر�سم �سورة للم�ستقبل ت�ساعده على �لتخطيط 
�ت�ساع  �آماله وطموحاته. ومع  لتحقيق  و�ال�ستعد�د، وتذليل �ل�سعوبات 
�ملعرفة وحتدد �أدو�تها، �أخذ �لتفكري �ال�ست�سر�يف يطور �أ�سلوبه و�أطره 
يف مناذج مقننه، وفق منهج علمي يهدف �إىل ر�سم �لروؤى و�لت�سور�ت 

�مل�ستقبلية، من خال معطيات ح�سية وكمية ميكن قيا�سها.
�مل�ستقبلية؛  �لروؤى  وبناء  �لتخطيط  يف  �لعلمي  �ملنهج  من  و�نطاقا 
�ململكة  يف  �خلريي  للعمل  ��سرت�تيجية  روؤية  لبناء  �لت�سور  هذ�  جاء 
�لعربية �ل�سعودية خال �ل�سنو�ت �خلم�س �لقادمة )من بد�ية 1435ه� 
و�جلهات  �خلريية  �ملنظمات  من  كا  لي�ساعد  1439ه�(،  نهاية  �إىل 
ت�سور  و�سع  يف  �ملانحة،  �جلهات  وكذلك  عليها،  �مل�سرفة  �حلكومية 

م�ستقبلي تبني عليه ��سرت�تيجيتها �مل�ستقبلية.
وته����دف �لروؤية �إىل ��ستجاء وفهم �لو�ق����ع �خلريي يف �لوقت �لر�هن، 
من خال معرف����ة و�قع �جلهات �لتي متثل �لقط����اع �خلريي، �أو ترتبط 
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ب����ه �رتباط����ا وظيفي����ا، و�لتعرف عل����ى �لق����وى �لرئي�سية �لت����ي توؤثر فيه 
�إيجاب����ا �أو �سلبا، و��ست�سر�ف �آثارها خ����ال �ل�سنو�ت �خلم�س �لقادمة، 
و�آلي����ات تعام����ل �لقطاع �خل����ريي معها يف �س����وء �الأهد�ف �لت����ي ي�سعى 
�إىل حتقيقه����ا، ومعاجلة ه����ذه �ملعطيات باأدو�ت علمي����ة، ل�سناعة روؤية 
م�ستقبلي����ة تت�سمن �أهد�فا و��سرت�تيجي����ات ترتقي بفاعلية �أد�ء �لقطاع 

�خلريي وترفع كفاءته.
وتتمثل �أهمي����ة �لروؤية �ال�سرت�تيجية للعمل �خل����ريي يف �ململكة �لعربية 
�ل�سعودي����ة يف م�ساع����دة �الأط����ر�ف ذ�ت �لعاقة بالعم����ل �خلريي على 
حت�س����ن م�ستوى ��ستثمار �مل����و�رد و�الإمكانات �ملتاح����ة، و�بتد�ر �لفر�س 
�ل�سانحة، و�حلد من �ملخاطر �ملتوقعة، وحتقيق �الأهد�ف �ال�سرت�تيجية 

للعمل �خلريي، وبث قيمه يف �ملجتمع.

تتناول �لروؤية ت�سورً� م�ستقبليًا، يتيح للعاملن و�ملهتمن بالعمل �خلريي 
يف �ململك����ة �لعربية �ل�سعودية و�سع �أ�س�س �لروؤي����ة �مل�ستقبلية مل�ساريعهم 
وبر�جمه����م خ����ال �ل�سن����و�ت �خلم�س �لقادم����ة، وهذ� �الإط����ار �لزمني 
للدر��س����ة ير�عي �سرعة �لتغ����ري�ت �لتي يعي�سها �ملجتم����ع، و�لتي ت�سمل 
خمتلف جماالت �حلي����اة: �جتماعية، و�قت�سادية، و�سيا�سية، وقانونية، 
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وتقني����ة.... وال �س����ك �أن مو�كب����ة �لروؤية، وما يتبعها م����ن ��سرت�تيجيات 
و�سيا�س����ات للتغري�ت �ملت�سارعة، �أمر يعزز م����ن جناحها، و�لو�سول بها 

�إىل �أف�سل نتائج ممكنة. 
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يتح���دد �له���دف �لرئي�س لتلك �لروؤية يف: )بناء روؤي���ة ��سرت�تيجية للعمل 
�خلريي �ل�سعودي خال �ل�سنو�ت �خلم�س �لقادمة(.

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

1- حتديد �أهم �الجتاهات �ملعا�سرة �ملوؤثرة يف �لعمل �خلريي �ل�سعودي.
2- حتدي���د �أهم �لتوجهات �ال�سرت�تيجية للعمل �خلريي �ل�سعودي خال 

�ل�سنو�ت �خلم�س �لقادمة.
3- �قرت�ح جمموعة من �ملبادر�ت �لازمة لو�سع �لتوجهات �ال�سرت�تيجية 

للعمل �خلريي �ل�سعودي مو�سع �لتنفيذ �لفعلي.

أهداف الرؤية الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
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 تنتم���ي هذه �لدر��س���ة �إىل در��س���ات �لتخطي���ط �ال�سرت�تيجي، وذلك 
بهدف متكن �الأطر�ف ذ�ت �لعاقة بالعمل �خلريي من �لتوظيف �الأمثل 
لاإمكان���ات �ملتاحة لديه���ا، و�ال�ستثمار �الأمثل للفر����س �ملتوقعة، و�تخاذ 
�لتد�ب���ري �لازمة للتعامل م���ع �ملخاطر �لتي تهدده���ا، وبذلك تت�ساعف 

وتتعمق �آثار �لعمل �خلريي يف �ملجتمع.
 وقد ت�سمن ذلك �إجر�ء در��سة ��ستطاعية ك�سفية، تت�سمن ��ستخد�م 

عدد من �ملناهج �لبحثية، وهي:
1- حتليل م�سمون �لوثائق و�لتقارير.

2- �مل�سح �الجتماعي.
3- �مل�سح �ملكتبي.

 كما ��ستخدمت جمموعة من �الأدو�ت �لبحثية، وهي:
1- ور�س �لعمل.

2- جمموعات �لرتكيز.
3- �ملقابات �لبوؤرية �سبه �ملقننة.

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- �ختيار منهج ت�سميم �لروؤية.
2- حتديد حماور �لروؤية �الأولية.
3- �إعد�د �أ�سئلة �لبحث �لعامة.

4- �مل�سح �ملكتبي �لعام.
5- ور�س عمل متهيدية للموؤ�س�سات �ملانحة.

6- ور�س عمل متهيدية للجمعيات �خلريية و�أ�سحاب �لعاقة.

مراحل إعداد الرؤية الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
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للعمل

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

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

2- �إعد�د �أ�سئلة بحث حمدودة.
3- �مل�سح �ملكتبي �ملحدد.
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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 �لبيانات ونتائج �لور�س 

�ل�سابقة.
2- و�سع �لروؤية.

3- �إعد�د �ملخرج �سبه �لنهائي للم�سروع.
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املرحلة الرابعة:
املخرج النهائي لروؤية العمل اخلريي ال�سعودي:

حيث ت�سمنت ما ياأتي:
1- جمموعات �لرتكيز ملر�جعة �لت�سور �سبه �لنهائي للروؤية.

�خل���ر�ء  م���ن  بع���دد  �ال�ستعان���ة  حي���ث مت  باخل���ر�ء:  �ال�ستعان���ة   -2
�ملتخ�س�س���ن بالعمل �خلريي؛ ملر�جع���ة �لت�سور �سب���ه �لنهائي للروؤية، 

وقد �أبدو� �لكثري من �ملاحظات �لتي مت �أخذها بعن �العتبار.
3- �إعد�د �لروؤية يف �سورتها �لنهائية.



الخيري 
السعودي 

 
استراتيجية

للعمل

السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
الخيري 

االجتاهات املعاصرة 
املؤثرة يف العمل 
اخلريي السعودي

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

ال�سعودي":
يق�س���د باالجتاهات �ملوثقة يف �إطار �لروؤية �حلالية باأنها: » تلك �لعو�مل 
�أو �ملتغ���ري�ت �ملعا�س���رة و�ملوؤث���رة يف �لعمل �خلريي �ل�سع���ودي، و�لتي مت 

�لتو�سل �إليها من خال �مل�سادر �الآتية:
1- �لبحوث و�لدر��سات �لعلمية.

2- �لتقارير �لر�سمية �ملوثقة.
3- ور�س �لعمل.

4- جمموعات �لرتكيز.

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل



28

 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
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رؤية 
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للعمل

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

االجتاه األول : تنامي االهتمام بدور املرأة باجملتمع السعودي:

 تعريف بالجتاه:
يق�سد بهذ� �الجت���اه: »زيادة �الهتمام بدور �ملر�أة على �مل�ستوى �لر�سمي 
من قبل �لدولة وموؤ�س�ساتها، وغري �لر�سمي من قبل منظمات وموؤ�س�سات 
�ملجتم���ع؛ م���ا يعظم �ال�ستفادة م���ن تلك �لطاقات �ل�سخم���ة، �لتي ميكن 
��ستثمارها و�ال�ستفادة منها يف دفع عجلة �لتنمية ونه�سة �ملجتمع، و�إلز�م 
�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة بتوظيف �ملر�أة يف �الأعمال �ملنا�سبة لها«.

 مظاهر الجتاه:
تعددت �ملظاهر �لتي تدل على هذ� �الجتاه، و�لتي من بينها ما ياأتي: 

 �إع���ان خ���ادم �حلرم���ن �ل�سريف���ن، خ���ال �فتت���اح �أعم���ال �ل�سنة 
�لثالث���ة م���ن �ل���دورة �خلام�س���ة ملجل����س �ل�س���ورى يف 1432/10/27ه���� 
)2011/9/25م(، تعين )30( �مر�أة يف جمل�س �ل�سورى، من �ساحبات 
�الخت�سا����س وحملة �أعلى �ل�سه���اد�ت �جلامعية، يف مطل���ع 2013م، �أي 

بن�سبة 20% من مقاعد �ملجل�س.
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الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل
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 وق���د ت�سمن نف����س �الإعان �ل�ساب���ق تر�سيح �مل���ر�أة لع�سوية �ملجال�س 
�لبلدية �عتبارً� من �لدورة �لقادمة.

 بل���غ ع���دد �جلمعي���ات �خلريي���ة �لن�سائي���ة )40( �أربع���ن جمعية من 
�إجمايل )614( �ستمائة و�أربع ع�سرة جمعية خريية على م�ستوى �ململكة، 

وذلك خال عام 1433 ه� )1(.
 كم���ا �سه���دت �ململكة خال �لف���رتة �لزمني���ة ) 010 2 م – 2014م( 
تطورً� ملحوظًا يف �أو�س���اع �ملر�أة، �سو�ء يف جماالت �لتعليم، �أو �لت�سغيل، 

�أو �لرعاية �ل�سحية )2(.
 �رتف���ع معدل �اللتح���اق �الإجمايل للطالبات يف جمي���ع مر�حل �لتعليم 
�ملختلف���ة؛ فف���ي مرحلة �لتعلي���م �لعام  م���ن )90.5%( ع���ام 1426ه� / 

2005م  �إىل )103.2%(  عام 1432ه� / 2011م.
 نتيجة للنم���و و�لتح�سن يف �خلدمات �ل�سحي���ة؛ �رتفع متو�سط �لعمر 
�ملتوق���ع لاإناث عن���د �ملياد ليبل���غ )75،1( عامًا، مقاب���ل نحو )72،7( 

عامًا للذكور عام 1432ه� /2011م. 

1-  تقري���ر وز�رة �القت�س���اد و�لتخطي���ط عن �الأه���د�ف �لتنموية لاألفي���ة، وز�رة �القت�ساد 
و�لتخطيط �ل�سعودية بالتعاون مع برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، 1433ه� / 2012م.

2- نف�س �ملرجع �ل�سابق.
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 حت�س���ن �لو�سع �لت�سغيلي للمر�أة �ل�سعودية وم�ساركتها يف �سوق �لعمل، 
حيث مل يتجاوز ن�سبة �إ�سهاماتها يف �سوق �لعمل )5.4%( حتى نهاية عام 
1412ه���� / 1992م، �إال �أنه مع ��ستمر�ر جه���ود �لتنمية يف جمال �لتعليم 

�رتفعت هذه �لن�سبة �إىل 12.8% عام 1432ه�/2011م.
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االجتــاه الثانــي: التوســع يف اســتخدام أهالي اجملتمــع لإلنرتنت 
وشبكات التواصل االجتماعي وتقنيات اهلاتف اجلوال:

 التعريف بالجتاه:
يق�سد بهذ� �الجتاه بيان م���دى تو�سع �ملو�طنن �ل�سعودين يف ��ستخد�م 
�الإنرتن���ت، وم���ا يرتتب عليه من تو��سل عر �ل�سب���كات �ملختلفة، وكذلك 
م���دى �لتو�سع يف �قتن���اء �لهاتف �جلو�ل ب�سفة عام���ة، و�لهو�تف �لذكية 
ب�سفة خا�س���ة، ومدى تاأثري ذلك على �لعمل �الجتماعي �خلريي، وذلك 
حال �إعد�ده���م للخطط �ال�سرت�تيجية وبر�م���ج �ملنظمات �خلريية �لتي 

ينتمون لها.

 مظاهر الجتاه:
�نت���ج موق���ع " دي�سكفر ديجيت���ال �أر�بيا " فيلما ق�س���ري� باإ�سر�ف مدينة 
�ملل���ك عبد �لعزي���ز   للعلوم و�لتقني���ة، يتحدث عن �سناع���ة �الإنرتنت يف 
�لعامل �لعربي ب�سكل عام، و�ل�سعودية ب�سكل خا�س، حتت عنو�ن "�سناعة 
�الإنرتن���ت يف �ل�سعودية" )3(،   وقد �أظهر ذلك  �لفيلم عدد� من �لبيانات 

3- �لغامدي، حممد، جملة �القت�سادية �الإلكرتونية، �لعدد6793، 17/ 5/ 2012 م.   
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و�الإح�ساء�ت �لتي تدلل على هذ� �الجتاه، ومنها ما ياأتي:- 
 ت�س���ري �لتوقع���ات �إىل مو��سلة منو ��ستخد�م���ات �الإنرتنت يف �ململكة، 
ومن �أهم م�سببات �لنمو ه���و �لرتكيبة �ل�سكانية �ل�سابة يف �ململكة، حيث 
�إن 60% م���ن عدد �ل�سكان يف عمر �أقل م���ن )18( عامًا، وهذه �ل�سريحة 

�ل�سكانية ميكنها �لتعامل مع �لتقنيات �حلديثة �أ�سرع مما هو متوقع.
 ت�س���ل �سرع���ة �الإنرتن���ت يف �ل�سعودي���ة �الآن �إىل )100( ميغابايت يف 
�لثاني���ة، وهو �أعلى م���ن معدل �ل�سرع���ة يف �لواليات �ملتح���دة �الأمريكية 

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

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

)20%( من عدد �ل�سكان.
 عدد م�ساهد�ت �ليوتيوب يف �ل�سعودية )90( مليون م�ساهدة يوميًا.

 )26%( من �لهو�تف �ملحمولة يف �ل�سعودية هي هو�تف ذكية، يف حن 
�أنها )25 %( يف بريطانيا.

 متثل �ل�سعودي���ة مكان �ل�سد�رة عامليًا يف م�ساه���دة مقاطع �ليوتيوب 
على �لهو�تف �ملحمولة.
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 تاأث���ري �الإنرتنت على �القت�ساد �ل�سع���ودي ) 9.9( مليار دوالر، متثل 
)2.2%( م���ن �لناجت �ملحلي، مع توقعات ب���اأن ي�سل تاأثريه �إىل )28.5( 
ملي���ار دوالر، ممثًا )3.8%( من �لن���اجت �ملحلي، و�ستبلغ ح�سة �لتجارة 
�الإلكرتونية )8%( من بيع �لتجزئة يف 2016م، مما ي�سع �ل�سعودية �أمام 

دول مثل �لواليات �ملتحدة و�ليابان.
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االجتاه الثالث: زيادة االهتمام األكادميي والبحثي بالعمل اخلريي 
السعودي:

 تعريف الجتاه:
يق�س���د به���ذ� �الجت���اه: »تنامي �الهتم���ام �الأكادمي���ي و�لبحث���ي بالعمل 
�خل���ريي باململكة �لعربية �ل�سعودية يف �الآون���ة �الأخرية، وذلك من خال 
�هتم���ام �لعديد من �جلامعات �ل�سعودية و�ملر�كز �لبحثية بهذ� �ملو�سوع، 
بحيث �أخذ �لعمل �خلريي ي�سطبغ بال�سبغة �لعلمية �ملنهجية يف جو�نبه 
�ملختلفة، مثل: حتديد �الحتياجات، وت�سميم �لر�مج، و�الإعد�د �لعلمي 

للقائمن على �أمر هذ� �لعمل..... �إلخ«.

 مظاهر الجتاه:
متثلت مظاهر تنامي هذا الجتاه فيما ياأتي:

الكرا�سي البحثية:                                                                       
حي���ث يوجد �الآن عدد )4( كر��سي بحثية تهتم بالعمل �خلريي �لتطوعي 

يف جامعات �ململكة �ملختلفة.
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الربامج التعليمية:     
حي���ث مت ت�سميم �لعديد م���ن �لر�م���ج �لتعليمية �الأكادميي���ة �ملخت�سة 
بالعم���ل �خلريي يف مرحلت���ي �لدبلوم �لعايل و�ملاج�ست���ري، ومن بن تلك 

�لر�مج - على �سبيل �ملثال ولي�س �حل�سر - ما ياأتي:
 دبلوم عال يف �إد�رة �لعمل �خلريي بعمادة خدمة �ملجتمع بجامعة طيبة 

باملدينة �ملنورة.
 ت�سمي���م م�سار �أكادمي���ي يف �إد�رة �ملنظمات غ���ري �لربحية يف برنامج 
�ملاج�ست���ري ل���اإد�رة �لعام���ة بكلية �لعل���وم �الإد�رية بجامع���ة �مللك �سعود 

بالريا�س.
 دبلوم عال يف �إد�رة �لعمل �خلريي يف كلية �لدر��سات �لتطبيقية وخدمة 

�ملجتمع بجامعة �مللك �سعود بالريا�س، ويف جامعة �ملجمعة �أي�سًا.

املواد الدرا�سية:
قام���ت بع�س �جلامع���ات �ل�سعودية باإدر�ج م���و�د در��سي���ة تتعلق بالعمل 
�خل���ريي و�لتطوع���ي يف �ملناه���ج �لدر��سي���ة لطابه���ا، وم���ن ب���ن هذه 

�جلامعات: جامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن باملنطقة �ل�سرقية.
وم���ن �ملتوق���ع �أن ينعك�س تنامي هذ� �الجتاه مع ج���ودة ومو�سوعية �لعمل 

�خلريي، وي�سهم يف تطويره و�الرتقاء به؛ نظر� التباعه �ملنهج �لعلمي.
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االجتاه الرابع: التطور النوعي للجمعيات اخلريية:

 تعريف الجتاه:
يه���دف هذ� �الجتاه �إىل تو�سيح �سكل وطبيعة �لتطور �حلادث للجمعيات 
�خلريي���ة باململكة �لعربية �ل�سعودية، حيث �أخذ �لعمل �الأهلي �خلريي يف 
بد�يات���ه �الأوىل باململكة طابع �لعمل �الإغاثي، ثم تطور م�سطبغًا بالطابع 
�لرعائ���ي، �لذي يت�سمن تقدمي خدمات متنوع���ة لعدد من فئات �ملجتمع 
�ملختلف���ة، ثم تطور �الآن و�أخذ �لطابع �لتنم���وي، �لذي ميتد �إىل خدمات 
كان ُينظر �إليها يف �ل�سابق على �أنها م�سوؤولية �لدولة فقط، مثل: �لرعاية 
�ل�سحية، و�خلدم���ات �لتعليمية، وتنمية �ملجتمعات �ملحلية، وغريها من 

�ملجاالت �لتنموية.

 مظاهر الجتاه:
 �أخ���ذت �جلمعيات �خلريي���ة يف بد�ياتها باململكة �س���كل جمعيات �لر 
�خلريية فقط، حيث كانت - وال تز�ل -  تاأخذ �لطابع �الإغاثي، �ملتمثل يف 
تق���دمي �مل�ساعد�ت �ملالية و�لعينية للفقر�ء و�ملحتاجن و�ملعوزين، )وكان 

عددها حمدود� جد�(.
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 �ت�سمت �ملرحلة �لثانية من تطور �جلمعيات �خلريية باململكة بالطابع 
�لرعائ���ي، حيث مت �إن�ساء �لعديد من �جلمعيات �لتي تقدم خدماتها �إىل 
فئات حمددة من �ملجتمع، مثل: جمعيات �لزو�ج ورعاية �الأ�سرة، ورعاية 

�ملكفوفن، ورعاية �ملعاقن، و�الأيتام..... وهكذ�.
 متيزت �ملرحلة �لثالثة و�ملعا�سرة من تطور �جلمعيات �خلريية باململكة 
باتخاذه���ا �لطابع �لتنموي، �ملتمثل يف �إن�ساء جمعيات تخت�س بالعمل يف 
جماالت تنموية حم���ددة، كاملجال �ل�سحي، �لذي ي�ستمل على قائمة من 
�جلمعي���ات �ملهتم���ة به���ذ� �ملجال، مث���ل: جمعية زمزم وجمعي���ة �لرحمة 
باملنطقة �ل�سرقية، وجمعية عناية مبنطقة �لريا�س، وجمعية �أطباء طيبة 
باملدين���ة �ملنورة، وغريها .....، وجمعيات تهتم بتقدمي خدمات تعليمية، 
مث���ل: جمعية تكاف���ل، وجمعيات تهت���م بتنمية �ملجتمع���ات �ملحلية، مثل: 
جمعي���ة �الأمري ماج���د للخدمات و�لتنمي���ة �الجتماعي���ة، وجمعية �كتفاء 

�لن�سائية، وبرنامج عبد �للطيف جميل خلدمة �ملجتمع..... وهكذ�.
 �إن�ساء حو�يل ت�سع���ن موؤ�س�سة مانحة تقدم �لدعم �ملايل و�لفني لتلك 

�جلمعيات.
 باالإ�ساف���ة �إىل ما �سب���ق، فقد بد�أت �لعديد م���ن �جلمعيات �خلريية، 
�لت���ي كانت وال تز�ل تقدم خدم���ات �إغاثية لعمائها، بد�أت تهتم بتطوير 
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بر�جمه���ا حت���ى تاأخ���ذ �لطاب���ع �لتنم���وي، كاأن تنمي ق���درة عمائها يف 
�العتم���اد على �أنف�سهم من خ���ال بر�مج للم�سرع���ات �ل�سغرية و�الأ�سر 
�ملنتج���ة، باالإ�ساف���ة �إىل �لر�مج �الأخرى �لتي تهت���م بال�سحة و�لتعليم، 

وغريها ....
  ولق���د �ت�سح م���دى �هتمام �ململكة مبوؤ�س�س���ات �ملجتمع �ملدين، ودعم 
دوره���ا �لتنم���وي م���ن خال خط���ة �لتنمي���ة �لتا�سع���ة 1431 – 1435 ه� 
)2010 – 2014م(، �لت���ي �أكدت على تر�سيخ �ل���دور �ملحوري ملوؤ�س�سات 
�ملجتمع �ملدين، من خال �لهدف �لعام �حلادي ع�سر للخطة، �لذي �أكد 
على �أهمية دور �ملنظمات �لتنموية غري �حلكومية يف �لتنمية عندما تن�س 

على "دعم موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين يف تطوير �أن�سطتها �الإمنائية".



 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

39

اإلجتاه اخلامس: ظهور أشكال جديدة من املنظمات اخلريية:

 تعريف بالجتاه:
يق�س���د بهذ� �الجت���اه: »ظه���ور �أ�سكال جدي���دة من �ملنظم���ات �خلريية 
ال تعم���ل حت���ت �إ�س���ر�ف �جله���ات �الإد�رية �لت���ي تخ�سع له���ا �جلمعيات 
�خلريية، ك���وز�رة �ل�سوؤون �الجتماعية ووز�رة �ل�س���وؤون �الإ�سامية، وهي 
حتمل ر�سالة خريية ال تهدف �إىل �لربح، وهذه منظمات مر�سحة للتنامي 

و�الزدياد«.

 مظاهر الجتاه:
�إن�ساء بع�س �ل�سركات �لوقفية، مثل: »�ل�سركة �لوقفية لل�سيخ �سليمان بن 
عبد�لعزي���ز �لر�جحي«، وهي حتمل ر�سالة خريية، لكنها يف �سكل جتاري 
وغ���ري ربح���ي، وكذلك �إن�س���اء �لعديد م���ن �ملر�كز �لبحثي���ة �ملتخ�س�سة 
يف �لعم���ل �خل���ريي و�لتطوع���ي غري �لهادف���ة للربح، ومنه���ا � على �سبيل 
�ملثال: مرك���ز )مد�د( الأبحاث �لعمل �خلريي، ومركز ��ستثمار �مل�ستقبل 
لاأوقاف...وغريه���ا. وهذه �ل�سركات وتل���ك �ملر�كز �لبحثية يف طريقها 

للنمو و�الزدياد و�لتطور.
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االجتــاه الســادس: توجه نســبة كبرية مــن املنظمــات اخلريية إىل 
العمل باحرتافية:

 التعريف بالجتاه:
 يق�س���د بهذ� �الجتاه توجه ن�سبة كب���رية من �ملنظمات �خلريية باأنو�عها 
�ملختلف���ة، كهيئ���ات �أو موؤ�س�س���ات �أو جمعيات.... �إىل �لعم���ل باحرت�فية، 
من خ���ال �الطاع على �خلر�ت و�لتجارب �لغربي���ة �ملتقدمة يف �لعمل 
�خلريي، ونقل تلك �خلر�ت وتوظيفها خلدمة �لعمل �خلريي �ل�سعودي، 

و �الهتمام باحل�سول على �سهادة �الأيزو �أو تطبيق مفهوم �جلودة.

 مظاهر الجتاه: 
 ��ستعانة كثري من �ملنظمات �خلريية بخر�ت وجتارب متقدمة يف �لعمل 
�خل���ريي، ومنه���ا � على �سبيل �ملث���ال �: نقل جتربة �سن���دوق �ملئوية كخرة 
�إجنليزي���ة م���ن �إجنلرت�، وكذل���ك ��ستعان���ة موؤ�س�سة �ملل���ك خالد �خلريية 
مبنظم���ة »�الإ�سكو�« �لتابعة لاأمم �ملتحدة لبناء �لقدر�ت يف جمال �لتنمية 
�ملحلي���ة، و��ستعانتها � �أي�س���ا � ببع�س �جلامعات �الأمريكي���ة الإقامة وتنفيذ 

بر�مج تدريبية للعاملن و�لقائمن على �أمر �لعمل �خلريي باململكة.



 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

41

 ح�سول �لعديد من �ملنظمات �خلريية على �سهادة �العتماد » �الآيزو«، 
ومنه���ا � على �سبيل �ملثال -: جمعية زمزم للخدمات �ل�سحية �لتطوعية، 

وهيئة �الإغاثة �الإ�سامية �لعاملية، وغريها...
 �إن�ساء �إد�رة متخ�س�س���ة للجودة، وكذلك للتخطيط و�ملتابعة، ببع�س 
�ملنظمات �خلريية، ومنها - على �سبيل �ملثال -: موؤ�س�سة حممد وعبد�هلل 
�بر�هيم �ل�سبيعي �خلريية، وموؤ�س�س���ة �سليمان بن عبد�لعزيز �لر�جحي 

�خلريية.
 ح�سول �لعديد من �جلمعيات �خلريية على جو�ئز ذ�ت معايري دقيقة، 
تنظمها جهات ر�سمي���ة و�أهلية ي�سعب ح�سرها، ومن بن تلك �جلو�ئز: 
جائ���زة �لتمي���ز للعمل �خلريي، �لت���ي تنظمها موؤ�س�س���ة حممد وعبد�هلل 
�بر�هي���م �ل�سبيعي �خلريي���ة بالتعاون مع مركز )م���د�د( الأبحاث �لعمل 
�خل���ريي موؤخرً�، وقد تقدم لها )98( ثمان وت�سعون جمعية خريية، رغم 
م���ا ت�سرتطه من �سروط دقيقة؛ ما يعك�س حر�كًا �إيجابيًا لتلك �جلمعيات 

نحو �لعمل �الحرت�يف.
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االجتاه السابع: تنامي االهتمام بالتطوع:

 تعريف الجتاه:
تز�يد �الهتمام بالعمل �لتطوعي يف �الآونة �الأخرية ب�سكل ملحوظ، وذلك 
على �مل�ستوى �لر�سمي �حلكومي، من خال دعم �لدولة الإن�ساء �جلمعيات 
�لتطوعي���ة، ودعمها مادي���ًا، وكذلك على �مل�ست���وى �الأهلي �ملجتمعي، من 
خال تز�يد �إقبال �أهايل �ملجتمع بفئاته �ملختلفة على �مل�ساركة �لتطوعية 
يف �أعم���ال �ملنظمات �خلريية با مقابل، وكذل���ك �مل�ساركة �لتطوعية يف 
جماالت �لعمل �خلريي، من خال فرق تطوعية تفتقد �أغلبها وجود بنية 
�أ�سا�سي���ة ت�ساعدها على �ال�ستم���ر�ر، ولكنها تق���دم خدماتها �إىل �أهايل 

�ملجتمع دون مقابل.

 مظاهر الجتاه: 
 �لتو�س���ع يف �إن�ساء جمعيات متخ�س�سة للعمل �لتطوعي، ومنها - على 
�سبي���ل �ملثال -: )جمعية �سباب مكة للعمل �لتطوعي- �جلمعية �ل�سعودية 

للعمل �لتطوعي )تكاتف( - جمعية �لعمل �لتطوعي باملنطقة �ل�سرقية.
 �ل�س���ري يف م�س���روع �إ�سد�ر نظام للتط���وع باململكة �لعربي���ة �ل�سعودية 
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ليكون �أ�سا�سًا لنظام �لتطوع باململكة.
 �عتماد �مل�ساركة يف �الأعمال �لتطوعية �سمن �الأهد�ف �لعامة للمملكة 

بخطة �لتنمية �لثامنة للدولة )1429/1430 ه� – 1425/1426ه�(.
 تنظي���م �لعديد م���ن �ملوؤمتر�ت �لعلمي���ة �ملخت�سة بالعم���ل �لتطوعي، 
ومنه���ا: موؤمت���ر جامعة �أم �لقرى للعمل �لتطوع���ي- �ملوؤمتر �لدويل �الأول 

للتطوع باأبها 2009 م، وغريها.....
 �إن�س���اء �لع�سر�ت م���ن �لفرق �لتطوعية ملختل���ف مناطق �ململكة، حيث 
يوجد مبدينة مكة �ملكرمة وحدها - على �سبيل �ملثال - �أكرث من ع�سرين 
فرقة تطوعية، باالإ�سافة �إىل �لفرق �لتطوعية �الأخرى، باملنطقة �ل�سرقية 
ومنطق���ة �لريا����س وغريه���ا، و تفتقد معظ���م تلك �لفرق وج���ود مقر�ت 
متار����س �لعم���ل من خاله���ا، وت�ستعي�س عنه���ا بالعمل م���ن خال بع�س 
�جلمعيات �خلريية، �أو �لتو��سل من خال �سبكات �لتو��سل �الجتماعي.
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االجتاة الثامن: تنامي املوازنات املالية للمنظمات اخلريية السعودية: 

 التعريف بالجتاه:
يق�سد بهذ� �الجتاه �لتنامي �ملتز�يد للمو�زنات �ملالية للمنظمات �خلريية 
باأنو�عها �ملختلفة، و�لتي تنعك�س على تنوع خدماتها وبر�جمها وجماالتها 
�لتنموية، وعلى حجم ونوعية �لفئات �لتي تخدمها، مبا ينعك�س باالإيجاب 

على �لعمل �خلريي �ل�سعودي.

 مظاهر الجتاه: 
 �أظه���ر تقرير وز�رة �القت�س���اد و�لتخطيط �ل�سعودية لعام 1433ه� )4( 
زي���ادة �لدعم �حلكومي �ملقدم للجمعي���ات �خلريية بن�سبة 50%، لي�سبح 

)450( �أربعمائة وخم�سن مليون ريال �سنويًا.
 و�س���ل عدد �ملوؤ�س�سات �ملانحة �إىل )89( ت�سع وثمانن موؤ�س�سة مانحة 
وفقًا الآخر �إح�ساء لوز�رة �ل�سوؤون �الجتماعية، و�لتي قد تتجاوز ميز�نية 
�إحد�ها جملة ما يقدم م���ن دعم حكومي جلميع �جلمعيات �خلريية، �إال 

4- تقرير وز�رة �القت�ساد و�لتخطيط �ل�سعودية، �سبق ذكره.
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�أن �لغالبي���ة �لعظمى من تلك �ملوؤ�س�سات تفر�س �سياجًا من �ل�سرية حول 
ميز�نيتها �ملالية، وال توجد تقارير مالية معتمدة تو�سح �مليز�نيات �ملالية 

لتلك �ملنظمات �خلريية.
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ثانيـًا: 
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مقدمة
�أو مبعن���ى �آخ���ر:" ه���ي روؤية  ويق�س���د به���ا " �لغاي���ات �ال�سرت�تيجي���ة"، 
�لقائم���ن على �إعد�د �لروؤي���ة ملا يجب �أن يكون علي���ه �لعمل �خلريي، يف 
�سوء م���ا مت حتديده من �جتاهات معا�سرة موؤث���رة على �لعمل �خلريي، 
وما �أفرزته ور�س �لعمل وجمموعات �لرتكيز و�مل�سوح �ملكتبية وغريها من 

�الأدو�ت �لبحثية �مل�ستخدمة يف �إعد�د �لروؤية".

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 الأهم �مل���رر�ت �لتي تدعو �إىل �ختيار وحتديد 
كل توجه ��سرت�تيجي.

 املح���ور الث���اين: بي���ان �لعائ���د �ملتوق���ع نتيج���ة حتقي���ق ه���ذ� �لتوجه 
�ال�سرت�تيجي.

 املحور الثالث: ��ستعر��س الأهم �ملبادر�ت �ال�سرت�تيجية، ويق�سد بها 
�مله���ام و�مل�سوؤوليات �لتي يجب �اللتز�م بها حتى يتم �لو�سول �إىل حتقيق 
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للعمل



50

 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

�لغاي���ات، �أو  � مبعن���ى �آخ���ر �� "�لتوجهات �ال�سرت�تيجي���ة "، وقد مت توزيع 
�ملهام �أو �ملبارد�ت �ال�سرت�تيجية على كل من: 

1- �ملنظمات �خلريية.
2- �جلهات �حلكومية �مل�سرفة على �ملنظمات �خلريية.

3- �جلهات �ملانحة للمنظمات �خلريية.
م���ع �لعل���م �أن �ملب���ادر�ت �لت���ي �سيتم عر�سه���ا فيما ياأت���ي لي�ست هي كل 
�ملب���ادر�ت �أو �ملهام، و�إمن���ا هي �أ�سا�س ميكن �لبناء علي���ه و�الإ�سافة �إليه 
من خال ور�س عمل يتم تنفيذها الحقا مع �ملنظمات �خلريية و�جلهات 

ذ�ت �لعاقة.
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التوجه األول: بناء القدرات املؤسسية للمنظمات اخلريية:

مربرات التوجه:
يعك����س �لو�قع �حل���ايل للمنظمات �خلريي���ة، و�لذي �أك���دت عليه �لعديد 
م���ن �لبحوث و�لدر��س���ات �لعلمية، وما �أفرزته ور����س �لعمل وجمموعات 
�لرتكي���ز: �سعف �لق���در�ت �ملوؤ�س�سية لغالبية �ملنظم���ات �خلريية، و�لتي 

ميكن ذكر بع�س ماحمها فيما ياأتي:
 �لن�سبة �الأكر من �لعاملن بتلك �ملنظمات من غري ذوي �لتخ�س�س.

 قل���ة �لر�م���ج �لتدريبية �ملوجه���ة للعاملن بتلك �ملنظم���ات �خلريية، 
و�نعد�مها يف بع�س �الأحيان.

 نق�س �خلر�ت �ملالية لدى �لكثري من �ملنظمات �خلريية.
 �فتقاد �لكثري من �ملنظمات �خلريية متطلبات �حلوكمة.

 ع���دم �إملام وتطبيق �لكثري م���ن �ملنظمات �خلريي���ة الأ�س�س �لتخطيط 
�ال�سرت�تيجي للمنظمات.

العائد املتوقع:
ميكن �أن يفيد بناء �لقدر�ت �ملوؤ�س�سية للمنظمات �خلريية فيما ياأتي:
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 زيادة قدرة تلك �ملنظمات على حتقيق �أهد�فها بكفاءة وفاعلية.
 ك�سب ثقة �أهايل �ملجتمع.

 �حل�سول على �لتاأييد �ملجتمعي �لازم ال�ستمر�ر تلك �ملنظمات.
 �ال�ستثمار �الأمثل ملو�رد تلك �ملنظمات.

 تعزيز �ل�سفافية و�مل�سد�قية.

املبادرات ال�سرتاتيجية:
حتى ميكن بناء �لقدر�ت �ملوؤ�س�سية للمنظمات �خلريية لتفعيل دورها يف 
حتقيق �أهد�فه���ا بكفاءة وفاعلية خال �ل�سن���و�ت �خلم�س �لقادمة؛ فاإن 
�الأم���ر ي�ستلزم �لعديد م���ن �الإجر�ء�ت �ملنوط بها جه���ات عديدة، نذكر 

منها ما ياأتي:

اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:
 �اللت���ز�م بتطبيق �أ�س�س ومبادئ �لتخطي���ط �ال�سرت�تيجي؛ ما ينعك�س 

على م�ساريعها وبر�جمها.
 �الهتمام ببناء قدر�ت �لعاملن بها من خال �لر�مج �لتدريبية.

 تلم����س �الحتياج���ات �لفعلية لعمائها و�مل�ستفيدي���ن من خدماتها من 
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�أبناء �ملجتمع �ملحلي بطرق علمية مو�سوعية.
 تطبيق �أ�س�س ومبادئ �حلوكمة.

 تعزيز �لعاقة بن �ملنظمة و�سر�ئح �ملجتمع.
 �اللتز�م مببد�أ �لتخ�س�س عند �لتوظيف.

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

 و�سع ��سرت�تيجية تبن �أولويات �لعمل �الجتماعي �خلريي.
 �إع���د�د بر�مج تدريبية لارتقاء بامل�ست���وى �ملهني للعاملن باملنظمات 

�خلريية.
 �إل���ز�م �ملنظمات �خلريية ب�سرورة ح�س���ول �لعاملن بها على دور�ت 

تدريبية حمددة للعاملن بها وفقا لتخ�س�ساتهم.
 تنظيم �ملوؤمتر�ت و�مللتقيات �لعلمية حول بر�مج بناء قدر�ت �ملنظمات 

�خلريية.
 �لتقييم �لدوري مل�ستوى �أد�ء �ملنظمات �خلريية.



54

 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

ج-  املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 �إل���ز�م �ملنظمات �خلريي���ة �ملمنوحة ب�سرورة �اللت���ز�م ببناء قدر�تها 

ك�سرط للح�سول على �لتمويل.
 تق���دمي �لدعم �لفن���ي للمنظم���ات �ملمنوحة، وعدم �الكتف���اء بالدعم 

�ملايل.
 تنظي���م �مل�سابق���ات، وتق���دمي �جلو�ئ���ز �ملالي���ة للمنظم���ات �ملمنوحة 

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

مربرات التوجه:
 ��ستثم���ار �لتنامي �ملتز�يد لاهتمام �حلكومي و�الأهلي �ل�سعودي بدور 

�ملر�أة.
 ��ستثمار �لطفرة �لتعليمية للقطاع �لن�سائي باملجتمع �ل�سعودي.

 عل���ى �لرغم من �لزيادة �ملتنامية للم�ساركة �لن�سائية بالعمل �خلريي 
�ل�سع���ودي ن�سبيا، �إال �أنها مل ت�سل بعد �إىل �مل�ستوى �ملرغوب �لذي مياثل 

بلد�ن �لعامل �الإ�سامي �أو بلد�ن �لعامل �ملتقدم.
  �ال�ستفادة من قدرة �ملر�أة يف �لتاأثري على بنات جن�سها.

 ��ستثمار �الإقبال �ملتز�يد للمر�أة على �لعمل �لتطوعي �ل�سعودي.

العائد املتوقع:
  زي���ادة فاعلي���ة �لعمل �خل���ريي يف خدمة ق�سايا وم�س���كات �ملجتمع 

ب�سفة عامة.
 �إثر�ء �لعمل �خلريي �ل�سعودي يف �لتعامل مع ق�سايا وم�سكات �ملر�أة.
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 تو�سيع د�ئرة ��ستفادة �لقطاع �لن�سائي �ل�سعودي من �لعمل �خلريي.
 فتح جماالت جديدة للعمل �خلريي �ل�سعودي.

 ��ستيع���اب �أع���د�د كب���رية من خريج���ات �أق�س���ام �الجتم���اع و�خلدمة 
�الجتماعية �ملتخ�س�سات يف �لعم���ل �الجتماعي؛ مما ينعك�س باالإيجاب 

على �لعمل �خلريي.

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

 فت���ح �أبو�ب �لتطوع وتي�سريه���ا للم�ساركات �لن�سائي���ة �لتطوعية بتلك 
�ملنظمات.

 زيادة توظيف �لكو�در �لن�سائية للعمل باملنظمات �خلريية.
 �بتكار وتقدمي بر�مج ن�سائية لا�ستجابة حلاجات وم�سكات �ملر�أة.

 تقدمي مناذج متميزة مل�ساركة �ملر�أة، و�إبر�زها �إعاميًا.

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

 تخفي���ف �الإجر�ء�ت �لبريوقر�طية �لتي حتد م���ن �مل�ساركة �لتطوعية 
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للمر�أة باملنظمات �خلريية.
 �قرت�ح �لت�سريعات �ملحفزة على م�ساركة �ملر�أة بالعمل �خلريي.

 توفري �لدعم �ملايل لر�مج �ملر�أة.
 تي�س���ري �إجر�ء�ت �إن�س���اء �جلمعيات �لن�سائي���ة، و�لعمل على ت�سجيعها 

وحتفيزها.

ج - املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 تخ�سي�س جزء حم���دد من �لدعم �ملايل لر�مج �ملر�أة، �لتي تقدمها 

�ملنظمات �خلريية �ملمنوحة.
 تقدمي �لدعم �لفني للن�ساء �لعامات باملنظمات �خلريية.

 تقدمي �لدعم �لفني للمتطوعات باملنظمات �خلريية.
 تنظيم �مل�سابقات، وتقدمي �جلو�ئز الأف�سل �لر�مج �لن�سائية.
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التوجه الثالث : بناء التحالفات والشراكات يف القطاع اخلريي:

مربرات التوجه:
 �لتنامي �ملتز�يد يف �إن�ساء �ملنظمات �خلريية باململكة.

 عل���ى �لرغم م���ن �لدور �الإ�سر�يف ل���وز�رة �ل�س���وؤون �الجتماعية كجهة 
حكومي���ة ت�س���رف على �ملنظمات �خلريي���ة، �إال �أن �لعم���ل �خلريي يفتقد 

وجود كيان تن�سيقي مركزي.
 يع���اين �لعم���ل �خلريي �ل�سعودي م���ن �الزدو�جية و�لتك���ر�ر يف تقدمي 
خدمات���ه، ويت�سح ذلك من خال وجود عدد من �ملنظمات �خلريية �لتي 

تقدم خدماتها �ملتماثلة يف نطاق جغر�يف و�حد دون تن�سيق.
 ن���درة وجود ت�سبيك �أو حتالفات و�سر�كات فيما بن �ملنظمات �لعاملة 

بالقطاع �خلريي.
 عل���ى �لرغم من وج���ود بع�س �ملجال����س �لتن�سيقي���ة للجمعيات �خلريية 
ببع����س �ملناط���ق، �إال �أنه���ا مل ت�س���ل �إىل �مل�ست���وى �ملرغ���وب م���ن �لفاعلية 

و�لتاأثري.
 خوف �لكثري من �ملنظمات �خلريية وعدم رغبتها يف �لدخول يف عاقات 

�سر�كة �أو تكامل مع غريها من �ملنظمات �الأخرى للعديد من �الأ�سباب..
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العائد املتوقع:
 زيادة فاعلية �الأن�سطة و�لر�مج �لتي تقدمها �ملنظمات �خلريية.

 من���ع �الزدو�جي���ة و�لتك���ر�ر يف تق���دمي �خلدمات فيما ب���ن �ملنظمات 
�خلريية.

 توحيد جهود �ملنظمات �خلريية من خال حتقيق �لتكامل فيما بينها.
 توفري �لوقت و�جلهد و�ملال للمنظمات �خلريية.

املبادرات ال�سرتاتيجية:

اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:
 �لدخ���ول يف عاقات تعاون و�سر�كة مدرو�سة مع غريها من �ملنظمات 

�خلريية �الأخرى.
 �إقام���ة مب���ادر�ت فردية للتن�سيق م���ع غريها من �ملنظم���ات �خلريية 

�لو�قعة معها يف نطاق جغر�يف و�حد.
 �الن�سمام �إىل �لكيانات �لتن�سيقية للمنظمات �خلريية حال �إن�سائها.
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ب- املب���ادرات ال�سرتاتيجية للجهات احلكومية امل�سرفة على املنظمات 
اخلريية: 

 �ق���رت�ح �لت�سريع���ات �لازمة الإن�س���اء كيانات تن�سيقي���ة على �مل�ستوى 
�لتخ�س�سي، وعلى م�ستوى �ملناطق.

 تقدمي �لدعم �ملايل و�لفني للكيانات �لتن�سيقية �لقائمة.
 ت�سجي���ع وحتفيز �ملنظمات �خلريية على �لدخ���ول يف عاقات تن�سيق 

وتعاون فيما بينها.
 تنظي���م �مللتقي���ات و�ملوؤمت���ر�ت �لعلمي���ة ح���ول ق�ساي���ا: �لت�سبي���ك، 

و�ل�سر�كة، و�لتن�سيق، بن �ملنظمات �خلريية.
 �تخ���اذ �الإجر�ء�ت �لازم���ة لتنمية �لوعي باأهمي���ة �لتن�سيق و�لتعاون 

لدى �لعاملن باملنظمات �خلريية.

ج- املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 �إجر�ء �لبحوث و�لدر��سات �لازمة لت�سميم �ملجال�س �لتن�سيقية.

 تقدمي �لدعم �ملايل و�لفني للمجال�س �لتن�سيقية �لقائمة.
 �عتب���ار دخول �ملظمات �خلريية �ملمنوح���ة يف عاقات تعاون و�سر�كة 

�سرطا للح�سول على �لدعم �ملايل من �ملوؤ�س�سات �ملمنوحة.
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التوجــه الرابــع: تفعيــل دور املنظمات اخلريية يف جمــال العمل 
التطوعي:

مربرات التوجه:
 �أظه���ر �لتحلي���ل �ال�سرت�تيج���ي �سع���ف دور �جلمعي���ات �خلريي���ة يف 

��ستقطاب �ل�سباب وفتح جماالت �مل�ساركة �أمامهم.
 �لتنامي �ملتز�يد �لو��سح لاهتمام �حلكومي و�الأهلي بالتطوع.

 �سعف �لقدرة �ملالية للكثري من �ملنظمات �خلريية، وعدم قدرتها على 
�لوفاء برو�تب وم�ستحقات �لعاملن بها.

 ��ستيعاب �لطاقات �ملعطلة لل�سباب.

العائد املتوقع:
 تخفيف �لعبء �ملايل عن كاهل �ملنظمات �خلريية.

 توظيف طاقات �ل�سباب يف �أن�سطة �ساحلة ومفيدة للمجتمع.
 �كت�ساب �خلر�ت ومهار�ت جديدة.

 تنمية روح �لوالء و�النتماء للمجتمع وحتمل �مل�سوؤولية �الجتماعية لدى 
�ل�سباب، وربطهم مبجتمعهم.
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املبادرات ال�سرتاتيجية:

اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:
 �لتو��س���ل �مل�ستمر م���ع �لفرق �لتطوعي���ة �لقائمة به���دف �حت�سانها، 

وتوجيهها، و�ال�ستفادة من ن�ساطها ل�سالح �ملنظمة �خلريية.
 تخ�سي����س ق�س���م �أو �سخ����س ب���كل منظمة خريي���ة للعناي���ة بالتطوع 

و�ملتطوعن.
 و�سع بر�مج جلذب و��ستقطاب �ملتطوعن �جلدد.

 توفري بر�مج تدريبية ل�سقل خر�ت ومهار�ت �ملتطوعن.
 تقدمي حو�فز مادية ومعنوية للمتميزين من �ملتطوعن.

 �لتو�جد �لفعال للمنظمة على �سبكة �الإنرتنت، من خال موقع تفاعلي، 
وكذل���ك �لتو��س���ل على مو�قع �لتو��س���ل �الجتماعي وتطبيق���ات �الأجهزة 

�لذكية؛ بهدف ��ستثمار �لتو�جد �ملكثف لل�سباب على هذه �ملو�قع.

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

 ت�سجيع وتي�سري �إن�ساء جمعيات �لتطوع مبختلف مناطق �ململكة.
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 ت�سمي���م ��سرت�تيجي���ة وطنية تهدف �إىل ن�س���ر وتعميق مفهوم �لتطوع 
بن �ل�سباب، وزيادة تفعيله.

 �ق���رت�ح �لت�سريع���ات �لازمة لتنظي���م �لتطوع، وتي�س���ري �إقامة �لفرق 
�لتطوعية و�سبل �ن�سمام �ملتطوعن للمنظمات �خلريية.

 تنمية �لوعي لدى �لقائمن على �أمر �ملنظمات �خلريية باأهمية �لتطوع 
و�آثاره على �ملنظمة و�لفرد و�ملجتمع.

ج- املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 �إعطاء �أولوية يف �ملنح للمنظمات �خلريية �لفاعلة يف جمال �لتطوع.

 دعم �ملوؤمتر�ت و�مللتقيات �لعلمية �ملعنية بالتطوع.
 دعم �لفرق �لتطوعية ماديا ومعنويا.
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التوجه اخلامس: االهتمام جبودة أداء منظمات العمل اخلريي:

مربرات التوجه:
 يف در��س���ة مت �إجر�وؤها عن �جل���ودة يف �جلمعيات �خلريية )1(: تبن 
�أن 100% م���ن �إجمايل عينة �لدر��سة )�لتي بلغت 20 جمعية( قد �أجابت 
جميعه���ا بعدم �اللتز�م بتطبي���ق معايري �جل���ودة يف �أد�ئها، مما يتطلب 
�سرورة �لتحرك �ل�سريع لتطبيق معايري �جلودة باعتبارها �سرورة لتلك 

�ملنظمات �خلريية.
 �سعف م�ستوى �أد�ء �لكثري من �ملنظمات �خلريية.

 �أ�سبح���ت �جلودة �إحدى �سم���ات �لع�سر، و�أحد �ملتطلب���ات �الأ�سا�سية 
ال�ستمر�ر وجود �ملنظمة باملجتمع.

 �فتق���اد �لكثري م���ن �ملنظمات �خلريية وج���ود �أدلة الإج���ر�ء�ت تنظم 
عملها.

العائد املتوقع:
 حت�س���ن خمرجات �ملنظمات �خلريية من خدمات وبر�مج عن طريق 

تطبيق �لنظم و�ملعايري �الإد�رية و�لفنية.
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 زيادة معدالت ر�سا �مل�ستفيدين من خدمات �ملنظمات �خلريية.
 �ال�ستثمار �الأمثل ملو�رد �ملنظمة.

 �هتمام �ملنظم���ة بالتطوير �مل�ستمر الأق�سامها وبر�جمها للحفاظ على 
�جلودة.

 حتقيق �أهد�ف �ملنظمة �خلريية بكفاءة وفاعلية.

املبادرات ال�سرتاتيجية:

اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:
 �الهتمام بن�سر ثقافة �جلودة بن �لعاملن باملنظمة �خلريية.
 تخ�سي�س ق�سم �أو �سخ�س باملنظمة لتويل م�سوؤولية �جلودة.

 �ال�ستعانة بخر�ت ��ست�سارية يف جمال �جلودة.
 �إعد�د �أدلة الإجر�ء�ت تنظيم �لعمل باملنظمة.

 زي���ارة �ملنظمات �خلريية �حلا�سلة على �سه���ادة �جلودة؛ لا�ستفادة 
من خر�تها يف هذ� �ملجال.
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ب- املب���ادرات ال�سرتاتيجية للجهات احلكومية امل�سرفة على املنظمات 
اخلريية: 

 �ق���رت�ح �لت�سريع���ات �ملحفزة و�مللزم���ة للمنظمات �خلريي���ة بانتهاج 
ثقافة �جلودة.

 �لدف���ع باجت���اه �إن�س���اء هيئ���ة للمو��سف���ات �لقيا�سي���ة جل���ودة �لعمل 
�الجتماعي باململكة.

 تق���دمي حو�ف���ز مادي���ة لدعم �ملنظم���ات �خلريي���ة �حلا�سلة عل���ى �سهادة 
�جلودة.

 �لتقييم �مل�ستمر مل�ستوى �أد�ء �ملنظمات �خلريية.

ج- املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 تقدمي �لدعم �لفني للمنظمات �خلريية يف جمال �جلودة.

 دع���م �ملوؤمت���ر�ت و�مللتقي���ات �لعلمية �لت���ي تخت�س بج���ودة �ملنظمات 
�خلريية.

 دعم �لر�مج �لتدريبية �لتي تهتم بتاأهيل �ملنظمات �خلريية للح�سول 
على �جلودة.
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التوجه الســادس : التوســع يف إنشــاء وتطوير املؤسسات االجتماعية 
:)Social enterprises(

تنام���ت �ملوؤ�س�س���ات �الجتماعية موؤخر� ب�سكل مت�س���ارع يف خمتلف �أنحاء 
�لع���امل، وتع���رف �ملن�ساأة �الجتماعي���ة باأنها:" عمل جت���اري �أن�سئ ب�سكل 
�أ�سا�س���ي لغر�س حتقيق �أه���د�ف �جتماعية، و�الأرب���اح �لتي حتققها يعاد 
��ستثماره���ا لتحقيق تلك �الأه���د�ف �الجتماعية، وذل���ك بعك�س �ملن�ساآت 

�لتجارية، �لتي تطمح لتحقيق عو�ئد مادية للماك و�مل�ساهمن".
وتختل���ف �ملوؤ�س�س���ات �الجتماعية ع���ن �جلمعيات �خلريي���ة �لتقليدية يف 
كونه���ا تدير �أعمالها بطريقة ربحية، ت�سمن لها �ال�ستد�مة �ملالية، حيث 
ال تعتم���د ب�س���كل رئي�سي على ترعات �أو دعم د�ئ���م من مانحن لتحقيق 

�أهد�فها.
وتعم���ل �ملوؤ�س�س���ات �الجتماعية متام���ا كاملن�ساآت �لتجاري���ة؛ ولذلك فهي 
حتر����س على تطبي���ق �أف�س���ل �لنتائج باأق���ل �لتكاليف �ملمكن���ة، وهذ� ما 
يدفعه���ا لتقدمي حلول جمدي���ة وفعالة مل�سكات �ملجتم���ع، بينما جند �أن 
معظ���م �جلمعيات �خلريية ال ي���ز�ل يغلب عليها �سع���ف �لكفاءة؛ ب�سبب 
غي���اب حتليل �جلدوى �ملالية للر�مج �لتي تقدمها، �إ�سافة �إىل ذلك فاإن 
عملي���ة جمع �لترع���ات تاأخذ حيز� كب���ري� من �جلهد و�لوق���ت، و�أحيانا 



68

 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

ي�سنع �لد�عمون قيود� تلزم �جلمعيات �خلريية وتقلل �خليار�ت �ملتاحة 
لديه���ا، باالإ�سافة �إىل بطء عملية �تخ���اذ �لقر�ر�ت �ال�سرت�تيجية ب�سبب 

�الأنظمة و�الإجر�ء�ت �لتي تخ�سع لها �جلمعيات.

املربرات:
 جن���اح ه���ذ� �لنم���وذج يف �لعدي���د م���ن دول �لع���امل، مث���ل: �ل�س���ن، 
وبنجادي����س، وكينيا، و�لر�زيل، و�لواليات �ملتح���دة �الأمريكية، وكند�، 

وبريطانيا.
 عاج م�سكلة �سعف �لتمويل وعدم ��ستمر�ريته باملنظمات �خلريية.
 جتنب �الإجر�ء�ت �لبريوقر�طية �لتي تخ�سع لها �ملنظمات �خلريية.

العائد املتوقع:
 حتقيق �ال�ستد�مة �ملالية.

 �الجتاه �إىل �لعمل باحرت�فية.
 مرونة �الأنظمة و�الإجر�ء�ت �لتي تخ�سع لها.

 حتقيق �أهد�فها وتنفيذ بر�جمها باأقل �لتكاليف �ملمكنة.
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املبادرات ال�سرتاتيجية:

اأ- املبادرات ال�سرتاتيجية للمنظمات اخلريية:
 �الهتمام بن�سر ثقافة �لتو�سع يف �إن�ساء وتطوير �ملوؤ�س�سات �الجتماعية.
 �لتوج���ه ال�ستغ���ال ج���زء م���ن مو�رده���ا �ملالي���ة و�أوقافه���ا يف �إن�ساء 

موؤ�س�سات �جتماعية.
 �ال�ستعانة بخر�ت ��ست�سارية يف جمال �ملوؤ�س�سات �الجتماعية.

 �الط���اع عل���ى �لتج���ارب �لدولي���ة �لناجح���ة يف جم���ال �ملوؤ�س�س���ات 
�الجتماعية، و�ال�ستفادة منها.

 زي���ارة �ملنظم���ات �ملحلي���ة و�الإقليمي���ة و�لدولي���ة �لت���ي طبق���ت نظام 
�ملوؤ�س�سات �الجتماعية لا�ستفادة من خر�تها يف هذ� �ملجال.

ب- املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات احلكومية:
 �قرت�ح �لت�سريعات �لازمة لتطبيق هذ� �لنموذج.

 تي�سري �إجر�ء�ت �إن�ساء هذ� �لنموذج من �ملوؤ�س�سات.
 توف���ري �ملعلوم���ات و�لبيان���ات �خلا�س���ة به���ذ� �لنم���وذج، ع���ن طريق 

�مللتقيات �لعلمية، و�لدر��سات �لبحثية، وغريها من �الأ�ساليب �الأخرى.
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ج-  املبادرات ال�سرتاتيجية للجهات املانحة:
 ن�سر ثقافة �إن�ساء وتطوير �ملوؤ�س�سات �الجتماعية.

 تقدمي �لدعم �لفني للمنظمات �خلريية، وم�ساعدتها يف جمال �إن�ساء 
وتطوير �ملوؤ�س�سات �الجتماعية.

 �الط���اع عل���ى �لتج���ارب �لدولي���ة �لناجح���ة يف جم���ال �ملوؤ�س�س���ات 
�الجتماعية، ونقلها �إىل �ملجتمع �ل�سعودي.

 دعم �ملوؤمتر�ت و�مللتقيات �لعلمية �لتي تخت�س بالتعريف ون�سر جدوى 
�ملوؤ�س�سات �الجتماعية.
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ويف خت���ام الروؤي���ة فاإننا ن�س���ع بني يدي القائمني عل���ى العمل اخلريي 
ال�سعودي عدة مقرتحات لتفعيل الروؤية يف الواقع وهي:

أوالً :

حتديد جهة أو كيان )قد تكون اجلهة الداعمة أو 
اجلهة املعدة للرؤية أو غريها( للقيام ببعض املهام، 

واليت من بينها ما يلي:
1- ��ستكمال باقي مر�حل �لعمل بالروؤية )و�لتي �سوف ياأتي ذكرها فيما 

بعد(.
2- �لتو��س���ل و�لتن�سيق مع �جلهات �ملعنية بو�س���ع �لروؤية مو�سع �لتنفيذ 

�لفعلي.
3- ر�س���د بر�مج �لعمل �خلريي �لتي يتم تنفيذها خال �ل�سنو�ت �ملقبلة 

وحتديد مدى �رتباطها بالروؤية، وتقدمي تقرير �سنوي عنها.

مقرتحات تفعيل الرؤية
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ثانيًا:
مراحل العمل: يعمل الكيان السابق اإلشارة إليه على 

تنفيذ املراحل التالية:  
1- و�س���ع برنام���ج لتنظي���م م�سارك���ة �أكر ع���دد ممكن م���ن �ملنظمات 
�خلريية �ل�سعودية ) من خال ��ستخد�م �أدو�ت من بينها ور�س �لعمل(، 
وير�ع���ى فيها �لتنوع �جلغ���ر�يف وتنوع �الهتمامات وجم���االت �لعمل، مع 
�اللتز�م بجدول زمني حمدد )علي �أال يزيد عن �ستة �أ�سهر على �الأكرث(.
2- �إع���د�د تقري���ر نهائي يف �سوء ما مت �لتو�سل �إليه من نتائج عن طريق 
�لرنامج، بحي���ث يت�سمن �لتقرير ماحظات �مل�ساركن و�أهم �ملبادر�ت 

�لتي مت �التفاق عليها.
3- �الت�س���ال باجلهات �ملعنية بتنفي���ذ �ملبادر�ت بهدف عر�س �لروؤية يف 
�سورتها �لنهائية و�أهم �ملبادر�ت �ملقرتحة �خلا�سة بكل جهة وم�سوؤولياتها 
وم���دى �إمكانية تنفيذ تلك �مل�سوؤوليات، ومن بن هذه �جلهات علي �سبيل 

�ملثال ال �حل�سر: 
 وز�رة �ل�سوؤون �الجتماعية.

 وز�رة �ل�سوؤون �الإ�سامية.             



 للسنوات الخمس القادمة

الخيري 
السعودي 

رؤية 
استراتيجية

للعمل

73

 وز�رة �القت�ساد و�لتخطيط.                     
 �ملنظمات �خلريية.                       

 �ملجال�س �لتن�سيقية للجمعيات �خلريية.  
 جمل�س �ل�سورى.                                                                                        

                    






