
 استراتٌجٌة العمل التطوعً 

  فً المملكة العربٌة السعودٌة
 ” رؤى مستقبلٌة ”

 
 مقدمة لملتقى الجودة فً القطاع التطوعًورقة عمل 

 الذي ٌنظمه المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربٌة
 هـ1433جمادى األولى  24فً مدٌنة جدة بتارٌخ 

 أحمد بن عبد هللا سرور الصبان: إعداد 

 وزارة الشؤون اإلسالمٌة واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 بسم هللا الرحمن الرحٌم



 المحتوٌات

 الهدف 

 مدخل 

الوضع الراهن 

الوضع المقترح 

التوصٌات 

 



 الهدف

 اقتراح تصور أولً للتوجهات المستقبلٌة واالستراتٌجٌات

 

  للعمل التطوعً فً المملكة 



   مدخـــــل

. 

 

 

 



 قال هللا سبحانه وتعالى

 وأحسنوا إن هللا ٌحب المحسنٌن

 صدق هللا العظٌم

 قال النبي صلى هللا عليه وسلم 

 إن هللا يحة إذا عمل أحدكم 

 عمالً أن يتقنه 
 صدق علٌه الصالة و السالم
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   شدة الضوء

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 استشراف المستقبل

 ( التخطيط ) 

 الوضع المطلوب

 الوضع الراهه



 الوضع الراهن

 :أهم مالمحه 

 

الداخل والخارج فً التعلٌمٌة الحالٌة /الصحٌة/الدعوٌة/اإلغاثٌةاألعمال /الحماٌة المدنٌة. 

 للعمل التطوعً  - مسؤولةجهة  -عدم وجود سٌاسة أو مرجعٌة موحدة. 

 عدم وجود تنظٌم وطنً للتطوع. 

 عدم معرفة حجم العمل التطوعً المنفذ سنوٌاً وقٌمته. 

 انخفاض عدد المتطوعٌن بالنسبة إلى عدد السكان. 

 انحسار نشر ثقافة العمل التطوعً بٌن مختلف شرائح المجتمع. 

 ًالحاجة إلى وضع رؤٌة ورسالة للعمل التطوع. 

 ًالحاجة إلى تحدٌد حقوق وواجبات المتطوعٌن والمستفٌدٌن وجهات العمل التطوع. 

 تعدد مجاالت الخدمات التً تحتاج إلى التطوع. 



 الوضع الراهن معامل       

 املتطوعون: 
 :القسم العام ( أ   
 متعلمون  أطفال  إناث   مواطنون  

 
 شباب          

 
 أميون  شيوخ ذكور     مقيمون   

 
 .الوقت / اخلربة /طبقا للتخصص  :القسم اخلاص( ب 



 الوضع الراهن معامل       

املستفيدون: 
 :القسم العام ( أ   
 متعلمون  أطفال  إناث   مواطنون  

 
 شباب          

 
 أميون  شيوخ ذكور     مقيمون   

 
 .إخل /...للمهنة / اللغة... اجملال/ طبقا للحاجة  :القسم اخلاص( ب 



 الوضع المقترح

 أن تكون المملكة إحدى المرجعٌات فً مجال العمل التطوعً :الرؤٌة الوطنٌة . 

 

 

 أن ٌكون العمل التطوعً جزءاً من حٌاة كل مواطن ومقٌم  :الرسالــــــــــة 

 .بما ٌسهم فً تحقٌق مصلحة الوطن والمواطنٌن واإلنسانٌة         

 

 

 أن ٌكون الوطن هو المظلة الرئٌسٌة التً تندرج تحتها ثالث  :االستراتٌجٌات 

 مظالت فرعٌة بأولوٌــات التوجهات واآلفاق المستقبلٌة لالستراتٌجٌات      



 المحافظة

 على
 
 

 

 

 

الثوابت    

 ومكارم األخالق 

 فً المجتمع

 الوقاٌة

 من

 
 

 

 

 

 

أسباب التعاسة    

 والمعٌشة الضنك 

 للمواطنٌن والمقٌمٌن

 المبادرة

 إلى

 
 

 

 

 

 

 

ما ٌحقق الحٌاة الكرٌمة    

 والرفاهٌة والنهضة 

 والتمٌز للوطن 

  والمواطنٌن والمقٌمٌن
 



 الوضع المقترح

 أن تكون المملكة إحدى المرجعٌات فً مجال العمل التطوعً :الرؤٌــــــــــــة . 

 أن ٌكون العمل التطوعً جزءاً من حٌاة كل مواطن ومقٌم بما : الرسالــــــــــة

 .ٌسهم فً تحقٌق مصلحة الوطن والمواطنٌن واإلنسانٌة       

 أن ٌكون الوطن هو المظلة الرئٌسٌة التً تندرج تحتها ثالث مظالت: االستراتٌجٌات 

 .فرعٌة بأولوٌــات التوجهات واآلفاق المستقبلٌة لالستراتٌجٌــات                               

 المحافظة

 على
 
 

 

 

 

الثوابت    

 ومكارم األخالق فً المجتمع

 الوقاٌة

 من

 
 

 

 

 

 

أسباب التعاسة    

 والمعٌشة الضنك للمواطنٌن

 المبادرة

 إلى

 
 

 

 

 

 

 

ما ٌحقق الحٌاة الكرٌمة    

 والرفاهٌة والنهضة 

  والتمٌز للوطن والمواطنٌن
 



 أهم الثوابت والمكارم المطلوب المحافظ علٌها: 

 
 (إلخ .... العبادات ، المعامالت ، القٌم واألخالق الفاضلة والحمٌدة ،) الدٌن 

اللغة العربٌة 

 واألمان واللحمة  والتضامن ووحدة الصف األمن 

 المقدسررات االسررالمٌة واألراضررً المقدسررة ، الررةفط ، صررةاعة )الثررروات الوطةٌررة

البتروكٌماوٌات ، الطاقة المتجددة والطاقة الشمسٌة ، الرمل ، المواقرع السرٌاحٌة  

المٌرراو وصررةاعة التحلٌررة ،القرروى البشرررٌة ، الةخٌررل ، األجررواب ، والتربررة البكررر 

 (البٌئة ، تدوٌر الةفاٌات/ الخالٌة من التلوث

 الحفراوة ، كررم الضرٌافة ، الرفرادة ، السرقاٌة ، االرشراد )خدمة ضرٌوف الررحمن

 .......(وهداٌة الطرٌق ، التوعٌة ، المساعدة

 المحافظة على الممتلكات 

 ًعمل الخٌر عموما 

 المحافظة

 على



 الوقاٌة من أسباب التعاسة والمعٌشة الضةك والتً من أهمها ما

 :ٌلً 

(العقدي والفكري : )  الضالل 

الجهل بلغة العصر ، / األمٌة فً العلوم والمعارف / األمٌة : )  الجـهـل 

 ( .بمهةة / لغة القرآن ، الحاسب ،   االةجلٌزٌة                    

( .المأوى / الكساب / الغذاب : )  الفـقـــر 

(المزمن ، الطارئ ، المستوطن ، الوافد ،المتولد / المعدي : )  المرض 

االجرامً/ االجتماعً / األخالقً/ المالً/ االداري : )  الفـســاد /

 ( .إلخ / .... عدم تطبٌق األةظمة / التجاري       

و الشر عموماً  المعاصً وسوء األخالق .  

 الوقاٌة

 من



أهم العوامل التً تسهم فً تحقٌق الحٌاة الكرٌمة 

 : ماٌلًوالرفاهٌة والةهضة والتمٌز للوطن والمواطةٌن       

 

 االغاثة من الكوارث وآثارها. 

اكتساب الخبرات المتعددة. 

ترجمة العلوم والمعارف 

 االستثمار األمثل للثروات الوطةٌة والمكتسبات والخبرات. 

 تحسٌن الخدمات / خفض المصروفات / زٌادة االٌرادات. 

 فً االستهالك( الترشٌد)االقتصاد.  

 بأسباب الرقً والةهضة األخذ. 

عمل ما فٌه الةفع والخٌر للوطن وللبشرٌة. 

 أن تصبح المملكة إحدى المرجعٌات فً األعمال التطوعٌة والخٌرٌة. 

 

 المبادرة

 إلى



الخطط واالستراتٌجٌات 

 

 التعرٌف بالعمل التطوعً وةشر ثقافته. 

 تحدٌد مجاالت األعمال التطوعٌة وأهداف كل مجال ووسائله. 

 ًتدوٌن المهمات والوصف الوظٌفً لكل عمل تطوع. 

 توثٌق أسالٌب العمل. 

 والمحافظة ( / أفراداً و مؤسسات) تطوٌر ةظام استقطاب المتطوعٌن

 ( .وحفزهم / علٌهم 

 إعداد سجالت المتطوعٌن وتحدٌثها. 



 التوصٌات
 سرعة البدب فً إعداد خطة استراتٌجٌة لألعمال التطوعٌة فً المملكة. 

 اختٌررار األولوٌررات والتركٌررز علررى البرردب بمجرراالت األعمررال التطوعٌررة للمحافظررة علررى
الثوابت ومكارم األخالق والثروات الوطةٌة وفرً الوقاٌرة مرن أسرباب التعاسرة والمعٌشرة 
الضررةك وفررً حررل مشرركالت المجتمررع السررعودي والتخفٌررف مررن آثارهررا الضررارة وفررً 
المبررادرة إلررى مررا ٌحقررق الحٌرراة الكرٌمررة والتمٌررز والرفاهٌررة والةهضررة للمجتمررع السررعودي 

 .والوطن 

 إدراج األعمال التطوعٌة طبقراً لمرا ٌتوصرل إلٌره مرن األولوٌرات واالسرتراتٌجٌات ضرمن
سٌاسات وأهداف خطرة التةمٌرة الخمسرٌة التاسرعة للدولرة وتعمٌمهرا بحٌرث تشرارك جمٌرع 
قطاعررات الدولررة فررً التشررجٌع علررى العمررل التطرروعً واالسررتفادة مةرره فررً تةفٌررذ عرردد مررن 
برامجهررا بتبةررً ةظررام العمررل التطرروعً وإتاحررمة الفرصررة للمتطرروعٌن باالسهررمام فررً تلررك 

  .البرامج ، وتفعٌل ذلك من خالل الخطط السةوٌمة للجهات 

 ن هٌئة خاصرة تعةرى برسرم السٌاسرات واالسرتراتٌجٌات ووضرع األهرداف العامرة أن ُتكوَّ
لألعمررال التطوعٌررة ومررن ثررم تةظٌمرره بالتةسررٌق والتعرراون مررع مختلررف الجهررات الحكومٌررة 
واألهلٌة والخٌرٌة وأن تتابع تةفٌذ الخطط وتحقٌق األهداف المرحلٌة فرً مجرال التطرو  

  .دورٌاً وسةوٌاً ، مع تقدٌم الةصح والمشورة لتلك الجهات 

التخصص 



 المحافظة

 على
 
 

 

 

 

الثوابت    

 ومكارم األخالق فً المجتمع

 الوقاٌة

 من

 
 

 

 

 

 

أسباب التعاسة    

 والمعٌشة الضنك للمواطنٌن

 المبادرة

 إلى

 
 

 

 

 

 

 

ما ٌحقق الحٌاة الكرٌمة    

 والرفاهٌة والنهضة 

  والتمٌز للوطن والمواطنٌن
 



 التوصٌات
 سرعة البدب فً إعداد خطة استراتٌجٌة لألعمال التطوعٌة فً المملكة. 

 

اختٌار األولوٌات والتركٌز على البدب بمجاالت األعمال التطوعٌة األكثر أهمٌة 

 

 إدراج األعمال التطوعٌة  ضمن سٌاسات وأهداف خطة التةمٌة الخمسٌة العاشرة للدولرة
  .وتعمٌمها  

 

 ن هٌئة خاصرة تعةرى برسرم السٌاسرات واالسرتراتٌجٌات ووضرع األهرداف العامرة أن ُتكوَّ
 .لألعمال التطوعٌة  

 

التخصص  



 هذا وباهلل التوفٌق 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن ، وصلى هللا على نبٌنا 
 وصحبه وسلم   آلهمحمد وعلى 


