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 ةـــمقدم

 

 اهلل بقول اًلاستدال  التطوع عمل على وحيث يشجع  متكامل  إجتماعي بنظام  اإلسالم جاء          

 خري)  وسلم عليه اهلل صلى ، وقوله(  184 آية:  البقرة سورة( )  له  خري فهو  تطوع  فمن)   تعاىل

 .(4044 رقم  حديث ،  الفكر دار:  بريوت ، 1ج ،  الصغري اجلامع(  )  للناس أنفعهم الناس

 مظاهر ومن واحلكومات، الدولية املنظمات من متزايد باهتمام التطوعي العمل حظَيوقد 

 املتحدة لألمم العمومية اجلمعية وإقرار طرح من املتحدة األمم منظمة به قامت ما اإلهتمام هذا

 كما ، م،1986 عام املتحدة األمم متطوعي وبرنامج ،م 1970 عام املتحدة األمم متطوعي ربنامجل

 أن ميكن الذي الكبري للدور الدولية املنظمة من تقديرًا للتطوع، عامليًا يومًا ديسمرب 5 يكون أن تقرر

  .اإلنساني العمل جماالت كافة يف التطوعي العمل به يقوم

 ، وأولتهلدى اجلهات  الرمسية باململكة كما حظَي  العمل التطوعي  مبزيد من اإلهتمام 

  وسيلة يعترب حيث  ،التطوعي إهتماما خاصا إنطالقًا من إميانها باألهمية  العالية للعمل الدولة

وتعترب املسرية  اجملمتع ، إستقرار على ظااحلف يف  احلكومي للعمل ومكماًل  اجملتمع  أفراد لربط

 ت اململكة مجعيةأنشأ هـ1354 عام ففي ،التارخيية للعمل التطوعي باململكة حافلة باإلجنازات

 مبكة للحجاج اإلسعافية اخلدمات تقديم يف خدماتها واحنصرت املكرمة مكة يف اخلريي اإلسعاف

 التطوعي للنشاط املنظمة الالئحة صدرت هـ1382  عام ويف جده ،  ومدينة املنورة واملدينة املكرمة

 اجلمعية العام نفس يف وتكونت ،األهلية االجتماعية اخلريية واملؤسسات اجلمعيات بنظام ومسي

 مرسوم صدر هـ1383 عام ويف.  بالرياض النسائية النهضة ومجعية ، جدة مبدينة اخلريية النسائية

 مؤسسة وأصبحت اخلريي اإلسعاف جلمعية كتطوير األمحر اهلالل مؤسسة بإنشاء ملكي

 األمحر اهلالل مجعيات احتاد يف والتسعني احلادي العضو وأصبحت دوليًا بها واعرتف حكومية

 للخدمات اخلريية تاروت مجعية هـ1387 عام يف تئأنش كما. الدولية األمحر والصليب

    . الشرقية باملنطقة االجتماعية
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 لتصبح االجتماعية للرعاية إدارة االجتماعية والشئون العمل وزارة أنشأت هـ1380 العام يفو

 وزارة وكالة إنشاء مت ثم ، ومتابعتها عليها واإلشراف االجتماعية الرعاية أعمال عن مسئولة

معنية بالشؤون وزارة أستقلت كاالجتماعية ثم  الرعاية لشئون االجتماعية والشئون العمل

 الضمان مصلحة بدأت هـ1390 عام األوىل التنموية اخلطة ومنذ هـ ،1430عام  اإلجتماعية

 التطوعي النشاط بدأ ثم ، للمساعدة احلاجة ذوي املواطنني ومساعدة خدمة يف تنشط االجتماعي

 . االجتماعية الرعاية جمال يف احلكومي النشاط مع يتكامل

وأهتمام حكومة اململكة مما سبق يتبني للقارئ الكريم  مدى أهمية العمل التطوعي 

  للمجتمع ككل؛واإلستقرار  املستدامة  لتحقيق  التنمية اجملتمعية بدعمه ومساندته وتطويره 

أساليب إدارية حديثة  توائم ال  أن العمل يف هذا املضمار  يتطلب  يف الوقت الراهن  تبين  إ

واجهة  مل الدؤوب لقدرة على العمل التغيريات  البيئية  اخلارجية  والتطورات التقنية  ، وبالتالي ا

 العطاء واملنافسة .باحلالية لتتمكن تلك املنظمات غري الرحبية من اإلستمرار  التحديات

 ، والتحديات هذه الورقة  الضوء على مفاهيم ذات عالقة  بالعمل التطوعيهذا ، وتسلط 

 .وتواجه العمل التطوعي  اليت تواجه املنظمات غري الرحبية اإلسرتاتيجية 
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 احملور األول

 والتخطيط اإلسرتاتيجي  حول العمل التطوعيمفاهيم أساسية 

 

  وعـّمفهوم  التط  1ــ 1
 ،"فرضه يلزمه ال مما نفسه ذات من الشخص به تربع ما "اللغوي مبعناه التطوع

 ما مقابل أجر تلقي دون ما منظمة أو ما شخص به يقوم عمل أي "التطوعي بالعمل ويعنى

 فئات إىل يقدم الذي العمل وهو اخلريي العمل التطوعي بالعمل ويرتبط عمل من يؤدى

 1."اخلاصة االحتياجات وذوي احملرومني من معينة

الذي يقوم به الفرد ل التطوعي بأنه " اجلهد املنظم ويعرف البعض اآلخر العم

ًا أم عينيا واجملتمع بهدف حتقيق أعمال مشروعة دون فرض أو إلزام  سواء  أكان  بذاًل مادي

مسلمني أو كمرضات وجه اهلل تعاىل عندنا حنن  إبتغاء، ودافع ذلك  أم بدنيا  أم فكريًا

 2 ."دوافع إنسانية عند غري املسلمني 

 يف وارتبط االجتماعي التكافل حتقيق يف أساسية ركيزة التطوعي العمل صبحأ وقد

 فقط ليس باالستمرارية ومتصفا الصاحلة، واألعمال اخلري مبعاني اإلنسانية ممارساته

 . اجملتمع لتنمية أساسية كواجهة بلفحسب ؛  الطارئة الظروف ملواجهة

 :3 التطوعي للعمل أساسيني شكلني بني التمييز وميكن

  الفردي التطوعي العمل – أ

 ما إىل استنادا منه صادقة وبرغبة نفسه تلقاء من الفرد ميارسه اجتماعي وسلوك عمل وهو

 . اجتماعية أو دينية أو إنسانية أو أخالقية واعتبارات مبادئ من به يتمسك

                                                           
إدارة خدمة اجملتمع بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض 00نمية وتطوير العمل التطوعي  تدور القطاع اخلاص يفغرفة الرياض ، 1

 م.2003،  5. ص  منوذجا

 م .2015،  46د. صاحل التوجيري ،  التطوع ثقافته وتنظيمه ، صــ2

 (.1غرفة الرياض  مرجع سابق  )3
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 : املؤسسي التطوعي العمل – ب

 لتقديم منظم بشكل واجلمعياتواملنظمات غري الرحبية  املؤسسات به تقوم الذي وهو

 اهليكلي والتنظيم باالستمرارية وتتسم ،اجملتمع فئات من الغري خلدمة التطوعية خدماتها

وهذا النوع من العمل التطوعي  أكثر تقدمًا  وتنظيمًا وأوسع   ، واللوائح لألنظمة وختضع

 يف ترتكز أنها إال أشكاهلا يف املؤسسات هذه وتتنوعإنتشارًا من العمل التطوعي الفردي، 

 :4 التالية الثالثة األنواع

 ذي لعمل معينة غري ملدة معني مال بتخصيص تنشأ اليت وهي:  اخلاصة اخلريية املؤسسة( 1)

 دون العام النفع أو والرعاية الرب أعمال من آخر عمل ألي أو فنية أو علمية أو إنسانية صفة

 املادي . الربح قصد

 واخلدمات عينا أو نقدا االجتماعية اخلدمات تقديم إىل تهدف وهذه:  اخلريية اجلمعية( 2)

 هدفها يكون أن دون اإلنسانية باخلدمات عالقة له مما الصحية أو الثقافية أو التعليمية

 .املادي الربح على احلصول

 األفراد يقوم مؤسسة أو مجعية كل وهي:  العام النفع ذات  اخلريية اجلمعية أو املؤسسة( 3)

 ، املدني للدفاع مجعية أو األحداث لرعاية دار إنشاء مثل عامة مصلحة حتقيق بغية بإنشائها

 املؤسسة أو اجلمعية على الصفة هذه منها بقانون الدولة تضفي أن القوانني اشرتطت وقد

 .العام النفع حتقيق على قدرتها من حتققها بعد

 

 متطلبات العمل التطوعي   2ــ1

 حيتاج العمل التطوعي إىل مقومات رئيسية ووسائل دعم، أهمها :  

 الدعم املادي احلكومي للمؤسسات واجلمعيات اخلريية.  .1

الدعم املعنوي، ومن ذلك توجيه املنظمات التطوعية وتسهيل مهمتها، ومنح املتطوعني  .2

 أولويات يف التعيني أو التكريم.

                                                           
 م.2003،  6. ص مرجع سابق غرفة الرياض ، 4
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اخلاص ومساندته جلهود العمل التطوعي واخلريي وتبين مشروعات خدمة  تفاعل القطاع .3

 اجملتمع.

الدعم اإلعالمي واملساهمة يف بناء رأي عام واٍع بأهمية العمل التطوعي ودوره يف تنمية  .4

 اجملتمع.

 املساندة من قادة الفكر والرأي ورجال الدين. .5

 الوطين للتطوع (.وضع القواعد النظامية للعمل التطوعي ) مشروع النظام  .6

 

 مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي  3ــ 1

تعددت التعريفات ملفهوم  التخطيط اإلسرتاتيجي بإعتبارها أحد أهم أدوات اإلدارة    

مع إتفاقها يف املضمون الرامي إىل حتقيق كفاءة  التنظيم   اإلسرتاتيجية للمنظمة

 . وفاعليته من أجل إستمراريته وبقائه  يف األجل الطويل

 التخطيط بأنإحدى تقارير األمم املتحدة  ومن تلك التعريفات ما ورد يف

 بها وتوضع والطويل، األجلني املتوسط يف املنظمة أهداف  بها ُتحدَّد عملية االسرتاتيجي " 

 5 .األهداف "  هذه املرصودة لتحقيق املوارد خطط
 

   أهمية التخطيط اإلسرتاتيجي  للمنظمات غري الرحبية   4ــ 1
 

يف حاجة تلك  تربز أهمية التخطيط اإلسرتاتيجي للمنظمات غري الرحبية 

احلالية  واليت تتسم   اإلقتصادية الظروفاملنظمات  إىل أدوات  مالية وإدارية جديدة  ملواجهة 

 العام اإلنفاق خفض وملواجهة  تبعات  ،ةباملتغريات  املتسارعة والتعقيد  وتزايد حدة املنافس

 مما يعين املزيد من  ؛العاملي االقتصادي للوضع نتيجة العامل بلدان كل متارسه الذي

 والثقافية والتعليمية االجتماعيةبراجمها  متويل أجل من التطوعية املنظمات على الضغط

 العمل القناعة بعدم جدوى  لدى القائمني على تلك املنظماتوأصبح ،  الربامج من وغريها

 الكثري دفع ما ذلك ولعل،  املستقبل ومواجهة احلاضر متطلبات تغفل حمدودة لرؤية وفقا

  تشكيل إعادة بقصد،  متطورة تنظيمية رؤية صياغة إىل التطوعي العمل على القائمني من

                                                           
 م .2012وحدة التفتيش املشرتكة -األمم املتحدة   2التخطيط اإلسرتاتيجي يف األمم املتحدة  ،  صـ تادانوري إينوماتا ، 5
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 إىل اجملتمع وخدمة رعاية من وأهدافه بغاياته لالنتقال التطوعي القطاع إسرتاتيجيات

 االجتماعية التنمية ملتطلبات استجابة وأكثر ديناميكية أكثر إسرتاتيجي منظور

يف  وتسابقت،  ةواخلاص ةالعام الدولة قطاعات مع شريكا قطاعا باعتباره،  واالقتصادية

 األسلوب اإلسرتاتيجي يف اإلدارة لتبين املنظمات غري الرحبية  واجلمعيات التعاونية ذلك 

 .حمل أسلوب اإلدارة التقليديةحل لي

وحتى تصبح هذه املنظمات قادرة على تلبية إحتياجات اجملتمع وإستمرارها يف     

وبرامج إسرتاتيجية طويلة  وضع خططالقائمني عليها  يتوجب علىالعطاء واملنافسة  

 األجل  مؤسسية حمكمة حتمل رؤى ورسالة وأهداف حمددة .

، وذلك فشل  بعض املنظمات  يف تطبيق جتربة  التخطيط اإلسرتاتيجي  ت وقد  

 لعدة أسباب ، نذكر منها التالي :

 . عدم وضوح  وواقعية الرؤى ودقة األهداف احملددة للمنظمة 
 .عدم مشاركة مجيع العاملني يف املنظمة  لرؤى ورسالة وأهداف املنظمة 
 . عدم وجود قيم حمددة  للمنظمة 
  التقويم املستمر والفعال لألداء .غياب 
 .صعوبة قياس األداء بفعالية 
  نقص الكوادر القيادية 

 

 احملتويات األساسية للخطة اإلسرتاتيجية للمنظمة     5ــ 1

 : 6 أساسية مكونات أربعة من للمنظمة االسرتاتيجية اخلطة تتكون   
 

   رؤية املنظمة 

 توجه وهي املستقبل الوصول إليه وحدوثه يف املنظمة تأمـل ـان مع عبارة الرؤيــة

 أعضاء كان إذا خاصة السهل باألمر ليس للمنظمة رؤية حتديد إن.  املنظمة أجهزة مجيع

 .  أخرى بأعمال مشغولني اإلدارة جملس

                                                           
 24، صــ 23م  صــ2001غرفة الرياض " تفعيل دور املنظمات التطوعية يف اململكة " ، 6
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 من بد فال اسرتاتيجي مضمون ذا فلسفيًا عماًل يعترب الرؤية حتديد ألن ونظرًا

 .  املنظمة وظروف االجتماعي الواقع مع ومنسجمة واقعية الرؤية تأتي حتى اجلميع اشرتاك

    حتديد األهداف اإلسرتاتيجية  العامة  للمنظمة 

 من حتقيقه إىل املنظمة تهدف الذي الرئيسي للربنامج اتلخيص العامة األهداف تعترب

 الكمي للقياس وعدم قابليتها بالعمومية العامة األهداف وتتصف.  رؤيتها إىل الوصول أجل

 جملس تقسيم طريق عن  العامة لألهداف التوصل ويتم.  األجل قصرية أو طويلة تكون وقد

 مرحلة تأتى ثم األهداف من عدد باقرتاح جمموعة كل وتقوم عمل جمموعات إىل اإلدارة

 .  أولويات هلذه األهداف ووضع األهداف اختزال

 :7 لتحقيقها تطوعية منظمة أي تسعى اليت األهداف من أنواع ستة وهناك

 . املنظمة وترسيخ االستمرار هدف .1

  .والتجديد التطوير هدف .2

 .  بها واالنتفاع وتنميتها والبشرية املادية املوارد على احلصول هدف .3

 .  العالية اإلنتاجية الكفاءة هدف .4

 .  جيد منو معدل حتقيق هدف .5

 .   اجملتمعية باملشاركة واملسؤولية  املتعلقة األهداف .6

 :   مراعاة العناصر التالية جيب أهدافها حتقيق للمنظمة ميكن وحتى
 

 املالية املوارد حدود يف الواقع أرض على حتقيقها ميكن حبيث ومعقولة واقعية 

 . املتاحة والبشرية
 

 وخارجها املنظمة داخل يف البيئة ومطالب حاجات مع تتفق أن . 
 إعادة صياغة أساليب نظم العمل.  

 

  هيكلة تلك املنظمات مبا يتناسب مع األهداف اإلسرتاتيجية اجلديدة.إعادة 

                                                           
 غرفة الرياض مرجع سابق  .7
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 .التنسيق اجليد مع اجلهات احلكومية ذات العالقة  واملنظمات األخرى غري الرحبية 
 

   للمنظمة(  الذكية) احملددة األهدافحتديد  
  

 إىل تتحول أن حتتاج السابقة املرحلة يف إليها التوصل مت اليت العامة األهداف

 العامة األهداف كانت وإذا.  الواقع أرض على تطبيقها يتسنى حتى حمددةذكية   أهداف

 . عمله كيفية تصف الذكية األهداف فإن عمله يتم سوف ما تصف
 

 العمل حتديد برامج   

برنامج تنفيذ  لوضع الضرورية لألنشطة العريضة اخلطوط العمل خطوات حتدد

 على وتوزيعها زمين برنامج شكل على العمل خطوات حتديد وميكناخلطة اإلسرتاتيجية  ، 

 .  تنفيذها مبهمة سيضطلعون الذين األشخاص مجيع

 اإلسرتاتيجية ومراجعتها  اخلطة تقييم 

 والعامة ) الذكية( املرحلية األهداف حتقيق خالل من املنظمة رؤية إىل التوصل ميكن حتى

 . وتقييمها بشكل دوري  اخلطة تنفيذ متابعة اإلدارة جملس من األمر يتطلب

 

 اإلسرتاتيجية للخطة املكونات األساسية

 
 

 مراحل

 رؤية المنظمة ، رسالة المنظمة  •

 األهداف العامة •

 الخطة

 (الذكية) األهداف المرحلية •

 برامج العمل •

 االستراتيجية
 التقييم الدوري للخطة اإلستراتيجية •
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 احملور الثاني

 غري الرحبي ) املنظمات غري الرحبية(  للقطاع التحديات اإلسرتاتيجية

 التحديات الرئيسية    

 حجم مساهمة القطاع يف الناتج احمللي اإلمجالي .1

إلمجالي  القيم النقدية  ب ومقارنته إسهام القطاع يف اجلانب اإلقتصادي حجم  وذلك يكمن يف

اع حيث يتضح من اجلدول التالي ضعف مساهمة القط ،لإلقتصاد ككل السلع واخلدمات املقدمة

على الرغم % 0.13 يتجاوز الـ مبعدل مساهمة ال م2016لعام  اإلمجاليغري الرحبي يف الناتج احمللي 

 من حتسنه بشكل طفيف عن األعوام السابقة .

 (2اجلدول رقم ) 

 والذي خيدم  األسر املعيشية  يف الناتج احمللي اإلمجاليري الرحبي حجم مساهمة القطاع غ

 ) مباليني الرياالت (

 األعوام                                   

 البيان
 *م2016 م2015 م2014 م2013

 3.056 2.838 2.379 2.281 الناتج احمللي اإلمجالي للقطاع غري الرحبي  

 2.424.144 2.453.512 2.836.314 2.799.927 الناتج احمللي اإلمجالي 

معدل مساهمة القطاع غري الرحبي  يف 

 الناتج  احمللي اإلمجالي 
0.08% 0.08% 0.12% 0.13% 

 بيانات تقديرية  *  &    م 2017ديسمرب  -املصدر : اهليئة العامة لإلحصاء  

 

 حجم  القوى  العاملة بالقطاع  .2

من أصعب التحديات اليت تواجه  املنظمات غري الرحبية واجلمعيات اخلريية  هو توافر 

تناقص موارده البشرية  يف كثري من  حيث يعاني القطاع من ، لديها القوى العاملة وإستقرار 

 تزايد اإلعتماد على اجلهات بالتالي و ،ألسباب خمتلفة بشكل ملحوظ املنظمات واجلمعيات
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يف تقديم اخلدمات التطوعية، باإلضافة إىل النقص احلاد يف الكوادر  الفنية كومية احل

 املتخصصة .

مما جيعل  8متطوعا  24.550م  2016بلغ إمجالي  عدد  املتطوعني   العاملني   بالقطاع غري الرحبي  لعام وقد 

وهي الي القوى العاملة من السعوديني  ، % من إمج0.13مليون ريال فقط ، وبنسبة  22القيمة  اإلقتصادية  له 

 .نسبة ضئيلة جدا  

                   
متطوعًا 

                                  

ةالرحبي  من إمجالي القوى العاملة السعوديالقطاع غري باملوظفون  
 

 

 حجم تقديم السلع  واخلدمات  ومدى التغطية  اجلغرافية  .3

مساهمة  القطاع يف  تلبية  متطلبات  اجملتمع  احلالية، واستشرافه  لإلحتياجات   ذلكويعنى 

  ممكن املستقبلية، وتقديم سلع  وخدمات  مناسبة  له  يف مواقع  خمتلفة  للوصول إىل أكرب  قدر

ضعف يظهر   9م2016والتنمية اإلجتماعية لعام  ، ووفق إحصائية وزارة العملمن  املستفيدين

 اجلغرافية للقطاع  وبالتالي حجم اخلدمات املقدمة للمستفيدين  . التغطية

 مواطن  1000مجعية لكل                          

 

                                     
 اجلمعيات اليت  ختدم  األولويات  الوطنية

 

 
 

                                                           
 م .2016التقرير السنوي  لوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية لعام 8

 مرجع سابق. 9
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 التحديات العامة األخرى 
   

العمل التطوعي يتم  منظماتعدم وجود إسرتاتيجية واضحة حمددة األهداف لبعض  .4

 .على ضوئها وضع برامج األنشطة التطوعية

التطوعية مما يضعف قدرتها يف  املنظماتعدم توافر اإليرادات واملوارد الثابتة لغالبية  .5

 وضع خطة وبرامج حمددة ألعماهلا.

 منظمةووجود أكثر من  املنظمات التطوعيةضعف التنسيق والتعاون والتكامل بني  .6

ت وعدم مشابهة منها داخل املدينة الواحدة مما يؤدي إىل اإلزدواجية وإرتفاع النفقا

 اإلستخدام األمثل للموارد املتاحة.

عدم وجود نظام موحد يقنن العمل التطوعي وعدم توافق اللوائح القائمة مع املتغريات  .7

 املستحدثة يف األنشطة التطوعية املختلفة. 

 ضعف أشكال التحفيز اليت تقدم لذوي التميز يف اجملاالت التطوعية.  .8

لتوعية بأهمية العمل التطوعي وحتفيز املتطوع أو قصور الربامج اإلعالمية سواًء يف ا .9

 التعريف باألنشطة التطوعية. 

 من مقار ومباني ووسائل فنية للعمل. للمنظمات التطوعية ضعف اإلمكانات املتاحة  .10

التوجه احلكومي إىل ترشيد املوارد املالية، يف حني تتزايد حاجة األنشطة اخلريية إىل  .11

 املزيد من هذه املوارد.
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 الثالثاحملور 

 املسؤولية اجملتمعية ودعم ومساندة العمل التطوعي  جتربة غرفة الرياض يف

 

م( لتقــوم بــدعم ورعايــة القطــاع اخلــاص يف منطقــة    1961هـــ )1381عــامغرفــة  الريــاض   أنشــئت 

مــن خــالل خــدمات متعــددة مثــل خــدمات االســتثمار واملعلومــات        الريــاض وتطــوير وتنميــة أنشــطته    

وتنمية املهارات وتقديم الدراسات التطويرية واالستشارات القانونيـة والفـرص االسـتثمارية     والتدريب

 .والتجارية والفعاليات التثقيفية وحل املشكالت اليت تواجهها املنشآت

وقد جاء إنشاء الغرفة يف الوقت الذي كانت تتجه الرياض إىل إحداث نهضـة شـاملة يف كافـة    

ماعية، لتكون من أهم املراكـز الرئيسـية يف اململكـة جلـذب اإلسـتثمارات،      األنشطة اإلقتصادية واإلجت

 إضافة إىل التوجه حنو النهوض بالعمل التطوعي واجملاالت اخلريية.

أداء املســـؤولية االجتماعيـــة جتـــاه اجملتمـــع  و دعـــم  ومســـاندة العمـــل التطـــوعي ،  واجتهـــت الغرفـــة إىل

بهـــا قطـــاع األعمـــال يف االلتـــزام بهـــذه املســـؤولية  ي تـــذلتكـــون قـــدوة حيوجعلـــت ذلـــك يف أولويـــات مهامهـــا و

يف اململكـة ثـم امتـدت اهتماماتهـا      جلنة ألصدقاء املرضى  ، حيث انطلقت من الغرفـة أول  واملشاركة اجملتمعية

بطـرح الفكـرة ثـم تـوفري مقـار هلـا يف بدايـة مراحـل التأسـيس           ابـدءً  لدعم اجلمعيات واملراكز اخلريية واإلنسانية

ــا اإلنســـانية، وخصصـــت لتفعيـــل هـــذا الـــدور       ــاء بواجباتهـ وتكثيـــف اجلهـــود لـــدعمها حتـــى تـــتمكن مـــن الوفـ

 .   إدارة خدمة اجملتمعوتنسيقه إدارة خمتصة مبسمى 

ل املسؤولية وخالل الفرتة األخرية متكنت الغرفة من إحداث نقلة نوعية يف السعي لتفعي

، وفقا ألسسها الصحيحة اليت حتقق التنمية املستدامة  املنظم ثقافة العمل التطوعيونشر االجتماعية 

، وتتعدى نطاق التربعات إىل مشروعات تنموية تفيد اجملتمع وفئاته والبيئة القائمة واملستقبلية 

من أهدافه وضع خطط واسرتاتيجيات لتبين و (مسؤولية) وذلك من خالل برنامج عمل باسم

يف منشآت القطاع اخلاص، ونقل جتارب املسؤولية ودعم العمل التطوعي املسؤولية االجتماعية 

االجتماعية بني املنشآت، وتسليط الضوء على برامج املسؤولية االجتماعية الناجحة كنموذج 

جملتمع ، وتقديم خدمات استشارية يف حيتذى به، واقرتاح وتبين برامج ابتكارية جديدة خلدمة ا

 املسؤولية االجتماعية ملنتسيب الغرفة.األعمال واألنشطة  التطوعية ، ويف جمال  جمال 
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 : فيما يلياملشاركة اجملتمعية وميكن إجياز  أهم مساهمات الغرفة  يف دعم 

 إنشاء جهاز تنفيذي للمسؤولية االجتماعية 

تنفيـــذيًا ألداء مهـــام املســـؤولية االجتماعيـــة يعمـــل علـــى  تـــوفري   حيـــث أنشـــأت الغرفـــة جهـــازا  

اجلوانــب املرجعيــة واإلرشــادية والتحفيزيــة للقطــاع اخلــاص ألداء املســؤولية االجتماعيــة، مــن خــالل      

علـى   "، ومت اإلعداد له بشكل علمي خمطـط مشـتمالً   مسؤوليةبرنامج حمدد التزمت بتنفيذه باسم: "

مـن املتطلبـات الـيت حتقـق أداء املسـؤولية بالشـكل       ممكـن  قـدر   أكرببتوفري مسة التكامل يف عناصره، 

 الصحيح، حيث اجته الربنامج إىل حتقيق ما يلي:

توفري اجلانـب التوعـوي والتثقيفـي ملفهـوم املسـؤولية االجتماعيـة وسـبل أدائهـا بالشـكل الصـحيح            .1

تقيات ونـدوات وحماضـرات   اهلادف لتحقيق التنمية املستدامة من خالل تنظيم الفعاليات من مل

 وورش عمل.

ووضــع السياســات املرتبطــة بــأداء املســؤولية االجتماعيــة مــن    تــوفري اجلانــب املرجعــي للتخطــيط  .2

إنشــاء جملــس حيــث مت خــالل وجــود جهــة مرجعيــة عليــا يشــارك فيهــا مســؤولون ومتخصصــون ،  

املرجعية ألنشطة ومشروعات املسؤولية االجتماعية اليت تتبناها  وإعتباره   املسؤولية االجتماعية

 .لتنمية اجملتمع وتلبية احتياجاتهاملنشآت 

تــوفري اجلانــب التنظيمــي مــن خــالل وجــود جهــة تتــوىل إعــداد الدراســات والــربامج املرتبطــة بــأداء   .3

 .املسؤولية االجتماعية

ماعيـــة املطلوبــة، حيـــث ســعت الغرفـــة إىل    تــوفري اجلانــب املعلومـــاتي  عــن بـــرامج املســؤولية االجت     .4

 تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن احتياجات اجملتمع من مشروعات املسؤولية االجتماعية.

توفري اجلانب اإلرشادي بإعداد وطرح أدلة مرجعية لـربامج املسـؤولية االجتماعيـة، حيـث طرحـت       .5

ــة        متضــمنا جمموعــة كــبرية مــن    الغرفــة أول دليــل إرشــادي عربــي لــربامج املســؤولية االجتماعي

الــربامج الــيت يتحقــق فيهــا مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة اهلــادف لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،     

ويشمل الدليل بـرامج متنوعـة وهـي بـرامج للبيئـة الداخليـة ، وبـرامج للرعايـة الصـحية ، وبـرامج           

ج للرعايـــــة لتنفيــــذ مشـــــروعات اقتصــــادية صـــــغرية وإلنشـــــاء مصــــانع ألغـــــراض خرييــــة، وبـــــرام    

 االجتماعية ، وبرامج ثقافية، وبرامج تعليمية وحبثية ، وبرامج رياضية، وبرامج إعالمية.

توفري اجلانب التحفيـزي للحـث علـى تنفيـذ بـرامج املسـؤولية االجتماعيـــــة، وتشـجيع املشـروعات           .6

ــة "   ــت الغرفـ ــث أطلقـ ــزة، حيـ ــة " حل  املتميـ ــؤولية االجتماعيـ ــائزة املسـ ــرا  جـ ــآت واألفـ ــز املنشـ ــى فـ د علـ

 التنافس يف أداء املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع.
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توفري الكوادر البشرية من العاملني املتخصصني ضمن إطار سـعي الربنـامج لتأهيـل متخصصـني      .7

 على املهن املرتبطة بأداء املسؤولية االجتماعية، واليت تعد من التخصصات غري املتاحة.

  

 اخلريية باململكةساعدة اجلمعيات مدور الغرفة يف 
 

تسهم الغرفة يف دعم أنشطة اجلمعيات اخلريية مثل : مجعية الرب اخلريية بالرياض،  

ومجعية النهضة النسائية، ومجعية الوفاء اخلريية، وحث رجال األعمال لتوجيه الزكاة والصدقات 

اليت تطلبها  والتربعات لتلك اجلمعيات، كما تقدم هلا الغرفة البيانات واملعلومات والدراسات

 واليت تساعدها على أداء عملها، وتستضيف الغرفة أو تشارك يف فعالياتها حسب طلبها.

 
 دور الغرفة يف تطوير العمل  التطوعي باململكة 

تضع الغرفة ضمن إهتماماتها تطوير العمل التطوعي يف اململكة بوجه عام، ومدينة الرياض 

املستويات اليت متكنه من مضاهاة ما هو موجود يف أرقى حتى يصل إىل به بوجه خاص، والنهوض 

 : ىالبلدان، ووضعت يف ذلك خطة ترتكز عل

 
 تنظيم آلية للتعاون بني املؤسسات احلكومية واألهلية واملنظمات املختصة. .1

 
 ترسيخ الوعي بأهمية املشاركة يف اخلدمة التطوعية كواجب ديين وإلتزام وطين. .2

 
 امليدانية لتشخيص واقع العمل التطوعي وجماالته املطلوبة يف اجملتمع.إجراء الدراسات  .3

 
 تقديم دورات تدريبية لتأهيل الراغبني باخلدمة التطوعية وإكتساب املهارات يف أنشطتها. .4

 
 العمل على اإلستفادة من برامج املؤسسات التطوعية يف كافة أحناء العامل واإلنتفاع خبربتها. .5

 
 النسائية يف العمل التطوعي يف خمتلف جماالته.تفعيل املشاركة  .6

 
 .اإلهتمام بإختيار قادة العمل التطوعي  .7

 
 أعدت الغرفة مشروع النظام الوطين للتطوع. حيثوضع القواعد النظامية للعمل التطوعي،  .8
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 التوصيات 
 

  

، ومن  العربية السعودية  سرية العمل التطوعي يف اململكةمل تارخيية متابعة ما سبق  من  على ضوء

 وبرامج املسؤولية اجملتمعية  يف تبين العديد من برامج العمل التطوعيغرفة الرياض خالل جتربة 

وتواصلها وتشابك عالقاتها يف هذا الصدد مع اجلهات ذات الصلة ومنشآت القطاع اخلاص .. فإننا 

 : اهن يف الوقت الر نطرح التوصيات التالية لتطوير العمل التطوعي

األخذ مببدأ التخطيط اإلسرتاتيجي يف القيام باألنشطة التطوعية واملسؤولية اإلجتماعية  .1

حبيث يتم حتديد األهداف بشكل واضح والربامج الالزمة لتنفيذها على ضوء املوارد  

 احلالية واملتوقعة.

جتماعية العمل باألساليب اإلدارية والتقنية احلديثة يف تسيري األنشطة التطوعية واإل .2

 وتوفري الكوادر البشرية ذات اخلربة يف أداء أنشطته.

تهم من خالل الربامج اتنمية قدرات العاملني يف األنشطة التطوعية وزيادة مهاراتهم وخرب  .3

 التدريبية املناسبة واللقاءات العلمية املشرتكة مع اجلهات ذات العالقة.

واجلمعيات اليت تتشابه براجمها يف  تنسيق وتوحيد جهود املنظمات واهليئات واملؤسسات  .4

 املوقع الواحد بغرض منع اإلزدواجية وحتقيق أفضل إستخدام من املوارد املتاحة. 

توجيه اجلمعيات وغريها من املؤسسات التطوعية إىل اإلهتمام بتنفيذ املشروعات التنموية  .5

 ناسب هلا.سواًء اإلنتاجية أو اخلدمية مع توفري النوعية اإلعالمية والتسويق امل

وضع خطة لتنفيذ برامج إعالمية مستمرة لتوعية أفراد اجملتمع حلثهم على اإللتحاق  .6

 باألنشطة التطوعية، وأيضًا الرتويج ألنشطة اجلمعيات واملؤسسات التطوعية. 

تسهيل اإلجراءات واللوائح املرتبطة بتسيري األنشطة التطوعية وسرعة إجناز معامالتها يف  .7

 قة.اجلهات ذات العال

ضرورة إهتمام اجلهات احلكومية املشرفة على أعمال اجلمعيات واملؤسسات التطوعية  .8

 باجلوانب الفنية والتطوير لدفع العمل بها ال أن يقتصر دورها على الرقابة املالية. 

األخذ مببدأ التنمية اإلقليمية الشاملة يف أداء األنشطة التطوعية حبيث ال حترم أي وحدة  .9

 دماتها. جغرافية من خ
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تفعيل دور املرأة يف ممارسة األنشطة التطوعية املختلفة مع توفري التأهيل املناسب هلذه  .10

 املمارسة مع الرتكيز على اإلهتمام بدعم املشروعات اإلنتاجية املنزلية. 

 بهدف واألهلية الرمسية التطوعية املنظمات تقدمها اليت للخدمات إرشادي دليل عمل .11

 وإجراءات التطوعية اخلدمات توفر اليت واجلهات واملراكز باخلدمات والتعريف التوعية

 .   منها االستفادة وكيفية

 
 

 املراجع العامة 

 

غرفة الرياض ، مركز البحوث والدراسات  ، ورقة عمل عن " تفعيل دور املنظمات التطوعية يف  .1

 م  .2001اململكة " ،
غرفة الرياض ، مركز البحوث والدراسات  ، ورقة عمل  عن "  متطلبات حتقيق تكامل األدوار  يف  .2

 م.2014، أداء املسؤولية  اإلجتماعية  من واقع  جتربة  الغرفة  التجارية  الصناعية  بالرياض  
وتطوير   غرفة الرياض ، مركز البحوث والدراسات  ، ورقة عمل  عن دور القطاع اخلاص  يف تنمية  .3

 م .2003العمل  التطوعي ، إدارة خدمة اجملتمع بالغرفة منوذجا ، 
 اهليئة العامة لإلحصاء. .4
 م.2016التقرير السنوي لوزارة العمل  والتنمية اإلجتماعية   لعام  .5
 م.2015د. صاحل بن محد التوجيري  " التطوع  ثقافته وتنظيمه "  .6

 


