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وضـيح أهـداف ومؤشـرات توضيًحا ألولويات المشاركة المجتمعية الناتجة حسب تقييم أصحاب المصـلحة األساسـيين مـع تبينما تضمن القسم الثاني من الوثيقة 

الشابات البـالغ وقد شاركت عينة واسعة من أصحاب المصلحة األساسيين في الوصول إلى أولويات المشاركة المجتمعية سواًء من شريحة الشباب و. كل أولوية

المقــابالت : وقــد تــم اســتخدام عــدة أدوات بحثيــة مــن أهمهــا). جهــًة وخبيــًرا٢٠(، أو مــن الخبــراء والجهــات ذات الصــلة والبــالغ عــددها )شــاًبا وشــابة٣٧٨(عــددهم 

.ورش العمل ومجموعات التركيز–االستطالعات اإللكترونية –المباشرة والمركزة 

عمـل لجمـع فيوضـح األدوات والتـدخالت التنمويـة فـي قضـية المشـاركة المجتمعيـة، والتـي تـم تحديـدها مـن خـالل إقامـة ورشـةأما القسم الثالث مـن الوثيقـة؛ 

العمـل ل ورشـة اقتراحات أصحاب العالقة؛ حيث تم تصميم ورشة العمل بشكل تفاعلي يتناسب مع طبيعة هدف الورشة، ومن ثـم تقيـيم األدوات المقترحـة خـال

رح االستفادة منهـا فـي إضافًة إلى رصد تفضيالت فئة الشباب لألدوات المقترحة، ومن ثم الخروج بقائمة نهائية لألدوات المقت. باستخدام مصفوفة خاصة بذلك

.إنجاح التدخالت التنموية التي سيتم تنفيذها في مجال المشاركة المجتمعية

التعـاون معهـا لتنفيـذ بتوضيح المبادرات المقترحة في أولويات المشاركة المجتمعية، وتحديد الجهـات التـي ُيمكـنوفي الختام يختص القسم الرابع من الوثيقة 

.هذه المبادرات، إضافًة إلى تحديد النطاق الجغرافي للمبادرة والشريحة المستهدفة بشكٍل مباشر

عيـة بمؤسسـة المشـاركة المجتممجـالوُختمت الوثيقة بالخروج بمجموعة مـن التوصـيات العامـة التـي تـدعم النجـاح والتميـز فـي عمليـة توجيـه وإدارة المـنح فـي 

.ومختلف الجهات العاملة مع الشبابالراجحي اإلنسانية 
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مقدمة



سـات وأفـراد هـذه مـن مؤسالمشـاركة المجتمعيـةوحرصًا من إدارة المؤسسة وعنايتها بالمنح المعرفي؛ فإننا نضع بين يدي المهتمين بتنمية الشباب في مجـال

:، راجين أن تسهم بمساعدتهم فيالمشاركة المجتمعيةنتائج التقرير فيما يتعلق بمجالملخصًا ألبرزالوثيقة التي تقدم
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للتدخل

مقدمة



الملخص التنفيذي



ها، كما تمثل إحدى نية على خدمتساهذه الوثيقة على تحديد أولويات المنح في قضية المشاركة المجتمعية، والتي تمثل إحدى القضايا األساسية التي تعمل مؤسسة الراجحي اإلنعملت
.اء القدراتوبنمخرجات مشروع دراسة أولويات المنح في قضايا الشباب التنموية الذي تنفذه مؤسسة الراجحي االنسانية بالتعاون مع شركة غدن لالستشارات 

:اعتمد العمل في دراسة هذه القضية على خمس مراحل رئيسة، وهي

اسـًعا ذا معـاٍن ُتشـكل مفهوًمـا و" المشـاركة المجتمعيـة" أفضـى المسـح المكتبـي ومراجعـة األدبيـات المعنيـة بدراسـة هـذا المفهـوم إلـى أن:األساس النظري لمفهـوم المشـاركة المجتمعيـة
حليـل التعريفـات ومـن خـالل ت". المشـاركة المجتمعيـة"مختلفة بحسـب الخلفيـة الثقافـة والفكريـة التـي تنطلـق منهـا، ممـا أدى إلـى ظهـور العديـد مـن المعـاني والتطبيقـات المرتبطـة بمفهـوم 

:المتعددة للمشاركة المجتمعية يمكن تحديد مجموعة من العناصر المتعلقة بالمشاركة المجتمعية على النحو التالي

.المشاركة المجتمعية عبارة عن عملية متسلسلة ومتصلة ومستمرة، وليست سلوًكا استثنائًيا أو طارًئا-

.تسعى المشاركة المجتمعية إلشراك أصحاب المصلحة على مستوياٍت متعددة-

.تنطلق المشاركة المجتمعية من سياق التمكين وإيجاد الفرص  لمختلف أصحاب المصلحة-

الفريـق االستشـاري مطـّور مـن ِقبـلوذجوبناًء على ما سبق تم استخالص خصـائص المشـاركة المجتمعيـة ورصـد كيفيـة تحويـل مفهـوم المشـاركة المجتمعيـة مـن النظريـة إلـى الميـدان عبـر نمـ
ي تصـميم وتنفيـذ إشـراك الشـباب فـ-الريادة االجتماعيـة -التطوع : للمشروع، والذي ركز على تفعيل المشاركة المجتمعية عبر العمل على ثالثة سياقات أساسية للمشاركة المجتمعية، وهي

.السياسات الوطنية

الملخص التنفيذي

تحديد األساس النظريِّ 
لمفهوم المشاركة 

المجتمعية 

تحديد اإلطار 
ة المفاهيميِّ لقضي

المشاركة المجتمعية 

تحديد أولويات 
المشاركة المجتمعية 

تحديد األدوات 
ي والتدخالت التنموية ف

المشاركة قضية 
المجتمعية 

اقتراح المبادرات 
لصلةوالجهات ذات ا

المشاركة بأولويات 
المجتمعية 

۱۲۳٤٥
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اإلطار المفاهيمي لقضية المشاركة المجتمعية

ينــة، وتحليــل ُيعتبــر اإلطــار المفــاهيمي أداة تحليليــة فعالــة لتحديــد العناصــر األساســية فــي قضــية مع

تمعيـة مـن وقد تم تصـميم اإلطـار المفـاهيمي لقضـية المشـاركة المج. أجزائها، وتوضيح العالقة بينها

خالل التعرف على واقـع القضـية عـن قـرب عـن طريـق إجـراء المقـابالت مـع أصـحاب العالقـة، ومـن ثـم

:مستوياتتحليل البيانات التي تم جمعها، والخروج بأبرز التحديات التي تواجه القضية على ثالثة

الملخص التنفيذي

ٍر أو غير القضايا الفرعية المرتبطة بشكٍل مباش
مادف العمباشٍر بالقضايا الرئيسية لتحقيق اله

ق في ُم  ْجَمِلَها الهدف القضايا الرئيسية التي تحقِّ
العام

الهدف العامُّ المراد تحقيقه

۱

۲

۳
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أولويات المشاركة المجتمعية 

إلكترونية لفئة استطالعاتل تم تحديد أولويات المشاركة المجتمعية وتقييمها من خالل العناصر الموضحة في اإلطار المفاهيمي لقضية المشاركة المجتمعية، وذلك من خال

:مختارة كاآلتيويات الولالشباب، إضافًة إلى ورشة عمل للخبراء المحليين؛ حيث تم تحديد وزن لكل طرف ليمثل جزًءا في نتيجة التقييم الكلي لألولويات، وكانت األ

الملخص التنفيذي

11

التقييماألولويةم

الفرص رفع وعي الشباب بمفهوم المشاركة المجتمعية وخلق قنوات تواصل فعالة للتعرف على١
%٤٠المتاحة ومشاركة المعارف والخبرات بين الشباب 

٢
معية تطوير وتمكين الشباب من امتالك مهارات وقدرات وأدوات تصميم فرص المشاركة المجت

%١٢وإدارتها بفاعلية

لف مجاالتها بمختالمشاركة المجتمعية لفئة الشبابتأسيس وتطوير الكيانات المتخصصة في٣
%١١وتنسيق التعاون فيما بينها

حكومي (لفة تمكين األفراد المعنيين بتفعيل المشاركة المجتمعية للشباب داخل القطاعات المخت٤
%١٢بالمهارات والجدارات المطلوبة)غير ربحي-خاص -

٥
هم في مختلف بتفعيل المشاركة المجتمعية لفئة الشباب وبناء قدراتتطوير وتمكين المختصين

%١٣المجاالت البحثية والعلمية والمهنية

ساهم في صياغة استراتيجيات وتشريعات وأهداف شمولية للمشاركة المجتمعية للشباب بما ي٦
تحديد المعنيين وتوضيح أدوارهم

٩%

رص تصميم لوائح وإجراءات عملية متوائمة مع طبيعة القطاعات المختلفة لتصميم وإدارة ف٧
المشاركة المجتمعية للشباب المنبثقة من التشريعات واالستراتيجيات الرسمية

٦%
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األدوات والتدخالت التنموية في قضية المشاركة المجتمعية

مـدة -مريـة الفئـة الع-األولويـة (ت تم العمل في هذه المرحلة على اقتراح أدوات تسهم في تقـديم حلـول لقضـية المشـاركة المجتمعيـة عبـر اسـتخدام أسـلوب العصـف الـذهني وفـق محـددا

ومـن ثـم عرضـها . أداة مقترحة الستخدامها فـي تحديـد األدوات التنمويـة المناسـبة٤٨ومن ثم تقييم األدوات المقترحة من قبل المشاركين بناًء على مجموعة من المعايير، والخروج بـ). التنفيذ

:أداة مفضلة من وجهة نظرهم، متضمنة في الجدول التالي٢٣على الشباب الذين قاموا باختيار 

الملخص التنفيذي
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.تصميم مناهج التعلم بالخدمة في المدارس والجامعات٢

.احتضان وتطوير المبادرات والجهود التطوعية الشبابية١

.المجتمعيةالمشاركةمبادراتلتوجيهمعلوماتبنكبناء٣

.المعلوماتوتحليلالحقائقتقصيأدواتمنالشبابتمكين٤

.رارالقلصناعالمقترحاتوتقديموصياغةالمبادراتتصميممهارةمنالشبابتمكين٥

.تأهيل الطالب في المجال التطوعي لتقديم اإلرشاد لزمالئهم٦

.المجتمعيةالمشاركةفيللمختصينتدريبيةمنصةبناء٧

.تعزيزهامنالمختصينوتمكينالشبابمعالعاملينلقدراتمصفوفةبناء٨

.المتميزةةالخارجيالجهاتمعبالشراكةاالجتماعيةالريادةفيللمختصينمهنيدبلومتقديم٩

.التطوعيالعملفيالمختصينجهودإلبرازتفاعليةمنصة١٠

.الفجواتسدعلىوالعملالشبابيةللمجالسالتدريبيةاالحتياجاتتحليل١١

.التطوعيةللكياناتالمؤسسيةالقدراتوتعزيزتطوير١٢
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.إنشاء صندوق لدعم شركات الريادة االجتماعية١٤

.تصميم أدلة مؤسسية لكيانات الريادة االجتماعية١٣

.السياساتوتنفيذتصميمفيمشاركتهالتعزيزالطالبيةاألنديةدعم١٥

.الشبابيةواللجانللمجالسوالتشغيليالتأسيسيالدعمتقديم١٦

.الشبابإشراكفيالمتميزةالكياناتإلبرازوندواتملتقياتإقامة١٧

.إعداد الدراسات واألبحاث الوطنية في مجال الريادة االجتماعية١٨

.الوطنيالمستوىعلىاالجتماعيةالريادةواقعتحليل١٩

.وأثرهالتطوعيالعملتفعيلحولاألخرىالدولمعمقارنةدراساتإعداد٢٠

.المتميزةالشبابيةواللجانالمجالستجاربوإبرازتوثيق٢١

.سياساتالوتنفيذتصميمفيالشباببإشراكالمتعلقةالحاليةالتشريعاتلتحليلدراسةإعداد٢٢

.السياساتوتنفيذتصميمفيالشبابإشراكبأهميةالقرارصناعقناعةتعزيز٢٣



الملخص التنفيذي
المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات المشاركة المجتمعية

هـة الج–اسـم المبـادرة : خالل هذه المرحلة تم استعراض مجموعة مـن الجهـات التـي تعمـل فـي كـل قضـية مـن هـذه القضـايا مـن خـالل مصـفوفة تتضـمن

.الفئة المستفيدة وتوصيف المبادرة/ الجهة المنفذة للمبادرة / المالكة 

ا، نأمــل أن ُتلبــي هــذه الوثيقــة تطلعــات المســتفيدين ومختلــف أصــحاب المصــلحة وصــوًال إلــى تعظــيم األثــر فــي تحديــد أولويــات ـً مجــالالمــنح فــي وختامــ

.الشباببالمهتمةومختلف الجهات مؤسسة الراجحي اإلنسانية لدى المشاركة المجتمعية
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منهجية العمل



ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

المدخل النظريُّ لقضية المشاركة المجتمعية: منهجية عمل المرحلة األولى

:التاليةللخطواتوفقاً المجتمعيةالمشاركةقضيةمفهوملتحريرمستنٍد إعدادتم

إعـــــــــداد واعتمـــــــــاد 
.هيكل الوثيقة

المرحلة األولى
ـــــــــــذ المســـــــــــح  تنفي

.المكتبي

المرحلة الثانية
.إعداد الوثيقة

المرحلة الثالثة
ة مراجعة مسودة الوثيقـ

".األطراف ذات العالقة"

المرحلة الرابعة
ت تنفيــــــذ التعــــــديال

.واعتماد الوثيقة

المرحلة الخامسة

لهيكـــــل ُأِعـــــدَّ مقتـــــرٌح 
الوثيقـــــــة مـــــــن قبـــــــل 
وحـــــــــــــدة األبحـــــــــــــاث 

ريــــق وُنــــوِقَش مــــع ف
تالمشــــــــروع، وتمـــــــــ

مراجعتـــــــه وتطـــــــويره 
.واعتماد بدء العمل

ــَذ المســح المكتبــيُّ ُنفِّ
مــن خــالل المصــفوفة
التـــــــــــــــي ُروِجَعـــــــــــــــْت 

سهم ، مما أواعُتِمَدت
ـــــى  فـــــي الحصـــــول عل
بيانــــات متعــــددة عــــن 
مفهـــــــوم المشـــــــاركة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المجتمعي
والمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهيم 

ة واالتجاهات المرتبطـ
.به

ج المسـح ُروِجَعـْت نتـائ
الل المكتبــــيِّ مــــن خـــــ

ــــــــــق المشــــــــــروع،  فري
د المناســـــــبِمـــــــواعتُ 

منهـــــا إلدراجـــــه فـــــي 
ــــــر أو االســــــتناد التقري

ي ُشـــِرع فـــعليـــه، ثـــم 
كتابـــــة التقريـــــر الـــــذي
يحتـــوي علـــى ملخـــٍص 
لنتــــــــــــــائج المســــــــــــــح 

ـذالُم المكتبيِّ  فَّ حـول نَّ
مفهـــــــوم المشـــــــاركة 

المجتمعية 

ــــــــــَلْت مســــــــــ ودة ُأْرِس
ــر إلــى مؤسســ ة التقري

الراجحــــــي اإلنســــــانية، 
وتـــــم الحصـــــول علـــــى 

أن التغذية الراجعة بش
بعــض محــاور وعناصــر 

.الوثيقة

إجـــــــــــــراء اْســـــــــــــُتْكِمَل 
التعـــــــــــديالت علـــــــــــى 
مســودة الوثيقــة مــن
ـــل وحـــدة األبحـــاث  قب

ق ومناقشتها مع فريـ
المشـــــــــروع وصـــــــــوًال 
العتمـــــــــاد مســـــــــودة 

.الوثيقة
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ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

بناء اإلطار المفاهيميِّ لقضية المشاركة المجتمعية: منهجية عمل المرحلة الثانية

:التاليةللخطواتوفقاً المجتمعيةالمشاركةلقضيةالمفاهيميِّ اإلطارإعدادتم

تحديــــد أبــــرز أصــــحاب 
.العالقة بالقضية

المرحلة األولى
صــــــــــــــياغة محــــــــــــــاور 

.وأسئلة المقابالت

المرحلة الثانية
إجـــــــــراء المقـــــــــابالت 

.وجمع المعلومات

المرحلة الثالثة
تحليـــــل المعلومــــــات 

.التي تم جمعها

المرحلة الرابعة
تصــــــــــــميم اإلطــــــــــــار 

.المفاهيمي

المرحلة الخامسة
تطـــــــــــوير واعتمـــــــــــاد 

.اإلطار المفاهيمي

المرحلة السادسة

مــــن خــــالل تحديــــد أبــــرز 
أصــــــــــــــحاب العالقــــــــــــــة 

رف بالقضــية بهــدف التعــ
ــــــى واقــــــع وطبيعــــــة  عل
القضـــــية فـــــي الســـــياق
المحلـــي وتكـــوين صـــورة

أكثر شموًال 

مــن خــالل صــياغة محــاور 
المقـــــــــابالت لمختلـــــــــف 
أصــــــــــــحاب المصــــــــــــلحة 
المخطـــــــــط مقـــــــــابلتهم 
: وفــــق المحــــاور التاليـــــة

المســـــــؤوليات واألدوار، 
الجهــــــــود والتطلعــــــــات، 
التحــــــــديات والعوائــــــــق، 
ــــــــات،  الحلــــــــول والممكن
الفــــــــــــــرص الســــــــــــــانحة، 

.االحتياجات الراهنة

مـــــــــــن خـــــــــــالل إجـــــــــــراء 
المقـــابالت مـــع أصـــحاب 
العالقة عبر االجتماعـات
ر المرئيــة عــن بعــد أو عبــ

االتصال الهاتفي

ــــــــــل  مــــــــــن خــــــــــالل تحلي
مــــــــــــــــدخالت كافــــــــــــــــة 

، يــتُأجرالمقــابالت التــي 
ـــــــــــــــــــأبرز  والخـــــــــــــــــــروج ب

ة االشـــــكاليات المتعلقـــــ
بالقضية 

ر من خالل تصـميم اإلطـا
المفــــــــاهيمي للقضــــــــية 

ة باعتبـــــــاره أداة تحليليـــــــ
اصــر فعالــة فــي تنفيــذ عن

ل قضــــية معينــــة وتحليــــ
ة أجزائها وتوضيح العالق

.فيما بينها

مـــن خـــالل عـــِرَض اإلطـــار
بـــراء المفـــاهيميُّ علـــى خ

القضــــــية، وتـــــــم األخـــــــذ 
ـــــــرؤاهم  ومقترحـــــــاتهم ب

ار التحســـينية علـــى اإلطـــ
. المفاهيمي
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ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

أولويات المشاركة المجتمعية: منهجية عمل المرحلة الثالثة

ت دَّ :التاليةللخطواتوفقاً المجتمعيةالمشاركةأولوياتُحدِّ

تقييم 
األولويات من 

الفئة 
المستهدفة 

للشباب

تقييم 
األولويات من 

أصحاب العالقة 
بالقضية

تقييم 
األولويات من 

الخبراء 
المحليين

تقييم 
األولويات من 

مؤسسة 
الراجحي 
اإلنسانية

تحليل مدخالت 
التقييم من 

كافة الخطوات 
السابقة

تحديد أولويات 
القضية

صياغة 
المؤشرات 

لمستهدفات 
أولويات 
القضية

تحديد 
المستهدفات 

الكمية 
ألولويات 

القضية

:الخطوة األولى
ك اشـــــــرِ مـــــــن خـــــــالل إ

الشــــــباب مــــــن كافــــــة 
منــاطق المملكــة فــي
ـــــــــــــات  ـــــــــــــيم أولوي تقي
ـــــر المـــــرور  القضـــــية عب
علـــــى عناصـــــر اإلطــــــار 

ـــــيم المفـــــاهيميِّ وتق ي
أولوية العناصر، وذلـك
مــــــــــن خــــــــــالل نشــــــــــر 

.ياستطالٍع إلكترون

:الخطوة الثانية
ــرزك اشــرِ مــن خــالل إ أب

أصـــــــــــحاب العالقـــــــــــة 
ية المــؤثرين فــي القضــ

لتقيــــــــــــيم أولويــــــــــــات 
ـــــر المـــــرور  القضـــــية عب
علـــــى عناصـــــر اإلطــــــار 

ـــــيم المفـــــاهيميِّ وتق ي
أولوية العناصر، وذلـك
مــــــــــن خــــــــــالل نشــــــــــر 

.ياستطالٍع إلكترون

:الخطوة الثالثة
اء خبرك اشرِ من خالل إ

ـــــــــــــيم  القضـــــــــــــية لتقي
ـــ ر أولويـــات القضـــية عب

المـــــرور علـــــى عناصـــــر 
اإلطـــــــار المفـــــــاهيميِّ 
وتقيـــــــــــــيم أولويــــــــــــــة 
العناصــــر، وقــــد أجــــري 
ـــك مـــن خـــالل نشـــر  ذل

.ياستطالٍع إلكترون

:الخطوة الرابعة
مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــالل 

مؤسســـــــــة إشـــــــــراك
ي الراجحي اإلنسانية ف

ـــــــــــــات  ـــــــــــــيم أولوي تقي
ـــــر المـــــرور  القضـــــية عب
علـــــى عناصـــــر اإلطــــــار 

ـــــيم المفـــــاهيميِّ وتق ي
أولويــــة العناصـــــر بنـــــاءً 
علـــــــى ســـــــتة محـــــــاور 

نهـــــا رئيســـــية، لكـــــلٍّ م
درجــة نســبة تــأثيٍر علــى

التقيـــــــــــيم النهـــــــــــائي، 
وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل 
ـــــــــــــــيٍم  نمـــــــــــــــوذج تقي

.إلكتروني

:الخطوة الخامسة
ة من خـالل تحليـل كافـ

المـــــدخالت الســـــابقة، 
ومـــــــــــنح أوزان تـــــــــــأثيٍر 
متســـــاويٍة لمـــــدخالت

فــي كــل فئــٍة مشــاركٍة 
.التقييم

:الخطوة السادسة
ر بـأكثمن خالل الخروج

ًة؛ عناصر القضـية أولويـ
حليــل بنــاًء علــى نتــائج ت

مــــــــدخالت التقيـــــــــيم، 
ــــــــــار مؤسســــــــــة  واختي
الراجحـــــــي اإلنســـــــانية 
لعناصـــــر اإلطـــــار التـــــي 

.هاستركز التأثير في

:الخطوة السابعة
من خـالل العمـل علـى 

مؤشــــــــــراٍت صــــــــــياغة
قياديــــــــــٍة ألولويــــــــــات

عـــين القضـــية، بحيـــث تُ 
ع على متابعة المشـاري

المختلفـــــــة المتوقـــــــع
ر تنفيــذها إلحــداث األثــ

ـــــوب،  والتقـــــدم المطل
تمــــــت صــــــياغة وقــــــد

وتوصـــيف المؤشـــرات
عبـــــر االســـــتفادة مـــــن 
عـــــــــــــدة مـــــــــــــدخالت، 

د باإلضـــافة إلـــى تحديـــ
الجهـــــــــــــة المعنيـــــــــــــة 

ــــــاس والمتابعــــــ ة بالقي
.لكل مؤشر

:الخطوة الثامنة
مـــــــن خـــــــالل تحديـــــــد 
أهـــداف كميـــة بشـــكٍل 

يٍة بما سنويٍّ لكل أولو
يتوافــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــع 
المؤشــــرات القياديــــة،
بنــــــــــاًء علــــــــــى عــــــــــدة 
: مــدخالت؛ مــن أهمهــا

األهـــداف والتوجهـــات 
االســــــــتراتيجية لــــــــدى
المؤسسات، ومناطق
االهتمـــــــام والتركيـــــــز، 

نـة باإلضافة إلى المواز
.السنوية، وغيرها
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: منهجية عمل المرحلة الرابعة
ت دَّ :التاليةللخطواتوفقاً المجتمعيةالمشاركةفيالتنمويةوالتدخالتاألدواتُحدِّ

ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

تصميم منهجية العصف 
الذهني لألدوات والتدخالت

راح إقامة ورشة عمٍل القت
األدوات بمشاركة أصحاب

العالقة

رحة تقييم األدوات المقت
خالل ورشة العمل

تحليل نتائج التقييم
والمفاضلة بين األدوات

ب رصد تفضيالت فئة الشبا
لألدوات المقترحة

إعداد قائمة األدوات 
والتدخالت المقترحة

ـــى  مـــن خـــالل العمـــل عل
ف تصميم منهجية للعص

الــــــــــــــــــــــــــــذهنيِّ ألدوات 
ـــدخالت القضـــية، بمـــ ا وت

يحقــــــــــــــــق شــــــــــــــــمولية 
ــــــــــات  المقترحــــــــــات للفئ
العمريـــــــــــــة للشـــــــــــــباب، 
باإلضــــافة إلـــــى المـــــدى 
الزمنــــــــــــــــــي لتنفيــــــــــــــــــذ 

.التدخالت

مــن خــالل إقامــة ورشــة 
ة عمٍل عن بعـد، بمشـارك

المختصــــــــين وأصــــــــحاب 
العالقـــة والشــــباب مــــن 
ذوي االطــــالع والخبـــــرة 
ـــــــة فـــــــي مجـــــــال  العملي
القضــــــــــــــية، القتــــــــــــــراح 
مجموعــــٍة مــــن األدوات 
والتـــــــــــــدخالت وفـــــــــــــق 

.أولويات القضية

وات من خالل تقييِم األد
المقترحــــة خــــالل ورشــــة 
العمــــــــــل مــــــــــن قبــــــــــل 

ة، المشاركين فـي الورشـ
ــــــق  ــــــى فري باإلضــــــافة إل
ــــــى  ــــــاًء عل المشــــــروع، بن

ٍة خمســـة معـــايير رئيســــي
ــــــين للمفاضــــــلة فيمــــــا ب

.األدوات

ـــائج ـــل نت مـــن خـــالل تحلي
ثــــــر التقيــــــيم لتحديــــــد أك

األدوات مالءمــــــــــــــــــــــــــًة 
لتحقيــــــــــــق مؤشــــــــــــرات 
ومســـتهدفات أولويـــات
القضــــية، واختيــــار أعلــــى

د األدوات تقييمــــــــًا بعــــــــ
دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــج األدوات 

.المتشابهة

مـــن خـــالل عـــرض قائمـــة 
األدوات الناتجــــــــة مــــــــن 
المرحلــــة الســــابقة علــــى
مجموعــــــــٍة مــــــــن فئــــــــة 
ــــر االجتمــــاع  الشــــباب عب
ــــــــــيِّ أو التواصــــــــــل المرئ

ف المباشر، بهـدف التعـرُّ 
علــى آرائهــم حــول مــدى 
مالءمـــــــــــــة كـــــــــــــل أداة، 

ــــــَحْت تف ضــــــيالتهم وُوضِّ
.بعالمٍة مميزة

مـــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــالل 
األدوات ِتوضــــــــــــــــــــــــــيح

ــــٍة  المقترحــــة لكــــل أولوي
 مـــــن بشـــــكٍل تسلســـــليٍّ 
قــــل، األعلــــى تقييمــــًا لأل

ـــــي م وفـــــق معـــــايير التقي
الخمســــــة التــــــي ســــــبق 
اإلشـــــارة إليهـــــا، إضـــــافةً 

ت إلــــى توضــــيح تفضــــيال
ـــألدوات ، فئـــة الشـــباب ل

ــــــَحِت ا لفئــــــات كمــــــا ُوضِّ
مـن العمرية المستفيدة

ق تطبيــق األداة، والنطــا
يداني الزمني للتنفيذ الم

لكــــــــــــلٍّ مــــــــــــن األدوات 
.المقترحة
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ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات المشاركة المجتمعية : منهجية عمل المرحلة الخامسة

ت دَّ :التاليةللخطواتوفقاً المجتمعيةالمشاركةبأولوياتالعالقةذاتوالجهاتالمبادراتُحدِّ

حصر الجهات المتخصصة وفق
.أولويات القضية

:الخطوة األولى
ع حصر المبادرات المتوافقة م

.أولويات القضية

:الخطوة الثانية

مــن خــالل حصــر الجهــات المتخصصــة 
م في مجال القضية؛ مـع توضـيح اسـ

ونطـاق الجهة، ونبذٍة تعريفيـٍة عنهـا،
ي عملها الجغرافـي، وأبـرز البـرامج التـ

ة إلـى تقدمها لفئة الشباب، باإلضـاف
توضـــــيح التقاطعـــــات مـــــع أولويـــــات 

.القضية

مـــــــــن خـــــــــالل  حصـــــــــر المبـــــــــادرات 
ع المتخصصــة فــي مجــال القضــية؛ مــ

ــٍة عــن ا ــذٍة تعريفي ــادرة، توضــيح نب لمب
ة ونطــاق تنفيــذها الجغرافــي، والفئــ
يح العمرية المستهدفة منهـا، وتوضـ

التقاطعــــات مــــع أولويــــات القضــــية،
باإلضــافة إلــى اســم الجهــة المالكــة

. للمبادرة
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:  القسم األول

المدخل النظري للمشاركة المجتمعية



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم األول
انية، وذلك الراجحي اإلنسسة هذا القسم على وضع إطار مفاهيمي حول قضية المشاركة المجتمعية ضمن مخرجات مشروع دراسة أولويات المنح في قضايا الشباب التنموية لمؤسيعمل 

: من خالل اإلجابة على األسئلة التالية

: المدخل النظري للمشاركة المجتمعية

:هذا المدخل النظري مفهوم المشاركة المجتمعية من خالل المحاور التاليةيستعرض 

.التعريف بمفهوم المشاركة المجتمعية•

.التعريف بخصائص المشاركة المجتمعية•

.التعريف بأهداف ومنهجيات المشاركة المجتمعية•

.التعريف بأشكال المشاركة المجتمعية•

:التعريف بأشكال المشاركة المجتمعية التي سيتم التركيز عليها من جانب المؤسسة، ممثلة في•
.التطوع•
.الريادة االجتماعية•
.إشراك الشباب في تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية•

المشاركة المجتمعية، المفهوم والخصائص واألهداف: القسم األول

ما اإلطار المفاهيمي 
لقضية المشاركة 

المجتمعية؟

ما أهم التوجهات البحثية 
والممارسات االحترافية 
ذات العالقة بالمشاركة 

المجتمعية؟

ما التوجهات واألهداف 
الوطنية ذات العالقة 
بالمشاركة المجتمعية؟

ي ما أبرز الجهات المؤثرة ف
قضية المشاركة 
المجتمعية محلًيا 

وعالمًيا؟

۱۲۳٤
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مفهوم المشاركة المجتمعية

" المشـاركة"صـطلح وُيعبر م". المجتمعية"و " المشاركة"تقتضي محاولة فهم مصطلح المشاركة المجتمعية االنطالق من الجذور األولى لهذا المصطلح؛ فنالحظ أنه يتركب من كلمتين 
فهـوٌم متنـازٌع عليـه، ممـا فقـد أشـار بعـض البـاحثين إلـى أن المشـاركة م. عن مفهوٍم واسع للغاية، وقد تكون له معاٍن مختلفة بحسب الخلفية الثقافة والفكرية التي يتم االنطـالق منهـا

ومنـافٍس لنظريـة التحـديث؛ وُيمكن تتبع نشأة هذا المفهوم بدًءا من خمسـينيات وسـتينيات القـرن الماضـي؛ حـين ظهـرت نظريـة التنميـة كبـديٍل . أكسبها العديد من المعاني والتطبيقات
اتباع النهج الذي سلكته عي لديها من خاللصناحيث تفترض نظرية التحديث أنه لكي تتمكن الدول الفقيرة وحديثة النشأة من التطور والنمو، فإنها بحاجة إلى تعزيز النمو االقتصادي وال

، وهـو نمـوذٌج )up-down approach(، وبالتـالي اسـتندت نظريـة التحـديث إلـى نهـٍج يسـعى إلحـداث التغييـر مـن األعلـى إلـى األسـفل )developed(الـدول الغربيـة لتصـبح دوًال متقدمـة 
. تفـاقم نتيجـًة لـذلكن تحـدث أو تن أمركزي وأحادي ال يهتم بإشراك أفراد المجتمع بقدر ما يهتم بدفعهم لتطبيق سياسات التحديث بغض النظر عـن الصـعوبات والمشـكالت التـي ُيمكـ

شـاركة أفـراد المجتمـع مكـن أن تـتم دون م يُ وفي المقابل ظهرت نظريات التنمية لتفترض أن النمو والتطور يحدث من خالل التنمية المتوازنة لجميـع جوانـب الحيـاة، هـذه التنميـة التـي ال
.في المشروعات والبرامج التنموية

فاعليـة فـي جميـع ، حيـث تشـير إلـى أن المجتمـع يجـب أن يكـون طرًفـا أساسـًيا يشـارك ب"المجتمـع"، نجـد أنهـا تنبثـق مـن "المجتمعية"وبالنظر إلى الكلمة األخرى في هذا المصطلح وهي 
ركة؛ مثـل والمجتمـع عبـارة عـن مجموعـة مـن األشـخاص الـذين يتواجـدون فـي منطقـة جغرافيـة محـددة، وتجمـع بيـنهم مصـلحة مشـت. مراحل التنمية؛ بما أنـه المعنـي األساسـي بالتنميـة

ماماته جتماعي وميوله واهتاالاالرتباطات األسرية أو الثقافية، وكل فرد في المجتمع عضو في عدة دوائر اجتماعية تقل أو تزيد بناًء على مدى اتساع أو محدودية محيطه

للمشاركة المجتمعية المدخل النظري : القسم األول
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للمشاركة المجتمعية المدخل النظري : القسم األول

م إشــــــراك المســــــتفيدين فــــــي التخطــــــيط والتصــــــمي
.والتنفيذ والتطوير للتدخالت التنموية

/ ن عمليــة نشــطة تــؤثر مــن خاللهــا مجموعــات المســتفيدي
ــز العمــالء علــى اتجــاه وتنفيــذ مشــروع التنميــة بهــدف ت عزي

اد رفاهيتهم من حيـث الـدخل أو النمـو الشخصـي أو االعتمـ
.على الذات أو القيم األخرى التي يعتزون بها

٤٥
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فـي أداة لتمكين المجتمعات من تحمـل المسـؤولية،
تحديــد ومعالجـــة مشـــاكلهم مـــن خـــالل التعـــاون مـــع 
مختلف أصـحاب المصـلحة، عـن طريـق المشـاركة فـي
حــل المشــكالت واتخــاذ القــرارات بشــأن األمــور التــي

.تؤثر على حياتهم اليومية في مجتمعهم

٦

دة، عملية اجتماعية تسعى بموجبها مجموعات محـد
ذات احتياجــــــات مشــــــتركة، وتعــــــيش فــــــي منطقــــــة 
ــــى تحديــــد احتياجاتهــــا، واتخــــاذ  جغرافيــــة محــــددة، إل

.قرارات وإنشاء آليات لتلبية هذه االحتياجات

مويـة مشاركة السكان بنشاط في المشـروعات التن
.سواًء على مستوى اتخاذ القرار أو التنفيذ

۱۲

عمليــــة يــــؤثر مــــن خاللهــــا أصــــحاب المصــــلحة فــــي 
.هممشروٍع تنموي على القرارات التي تؤثر علي

۳

:  عريفاتالتوقد أورد الباحثون العديد من التعريفات للمشاركة المجتمعية، نستعرض فيما يلي بعًضا منها للوقوف على أهم العناصر المشتركة بين هذه 
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:يةو من خالل التعريفات السابقة يمكن تحديد مجموعة من العناصر المشتركة، التي ُيمكن البناء عليها لصياغة تعريف فريد للمشاركة المجتمع

للمشاركة المجتمعية المدخل النظري : القسم األول

لة المشــاركة المجتمعيـــة عبـــارة عـــن عمليـــة متسلســـ
ائًيا أو وليســــت ســــلوًكا اســــتثن. ومتصــــلة ومســــتمرة

..طارًئا

ـــــة تســـــعى إلشـــــراك أصـــــحاب  المشـــــاركة المجتمعي
.المصلحة على مستوياٍت متعددة

وإيجـاد المشاركة المجتمعية تنطلق من سياق التمكين
..الفرص لمختلف أصحاب المصلحة

۱۲۳
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المشاركة المجتمعيةخصائص 

شـارتهم ودمجهـم فـي حيث تساعد المشاركة المجتمعية القـائمين علـى المشـاريع التنمويـة فـي التحقـق مـن احتياجـات المسـتفيدين وتفضـيالتهم، واست: رفع كفاءة العمل التنموي•

ن مـن ن بمـا يمّكـكما تؤدي  مشاركة المسـتفيدين إلـى تحسـين تصـميم المشـروع أو طـرق تنفيـذه أو مواءمـة أفضـل بـين خـدمات المشـروع واحتياجـات المسـتفيدي. عملية اتخاذ القرار

.ابتكار وتقديم خدمات أخرى أكثر مناسبةً 

أنشـطة اهمة في بعض تساهم مشاركة المستفيدين خاصًة وأفراد المجتمع في خفض تكاليف المشروع التنموي؛ حيث يتطوع المستفيدون وأفراد المجتمع للمس: خفض التكاليف•

.وأدوار المشروع بالجهد والوقت والخبرات، أو بالتبرعات العينية والنقدية

نتظـار المسـاعدة حاجـة الالوتمثل هذه الخاصية الغاية الرئيسة للمشاركة المجتمعة؛ ألنها تجعل أفراد المجتمع مبادرين للمساهمة في حل المشكالت التـي تـواجههم دون: التمكين•

. لذا ركزت نظريات وممارسات المشاركة المجتمعية على زيادة مساهمة المستفيدين في تصميم وتوجيه وتنفيذ المشروعات التنموية. أو الدعم من اآلخرين

. ة عبر صور وأشكال مختلفةجابيُيعتبر العمل التنموي عملية مستمرة تتطلب انتقال المستفيدين من خانة المتلقي السلبي أو المحايد للخدمات التنموية إلى التفاعل بإي: بناء القدرات•

ــاء قــدرات المســتفيدين يســتطيع المســتفيدون أن  ــة؛ فمــن خــالل بن ــزة أساســية لمفهــوم المشــاركة المجتمعي ــاء قــدرات المســتفيدين هــو ركي ــذا فــإن بن ــوا بعــيتول ض المهــام فــي ل

ليـف المسـتفيدين ال ذلـك تكومثـالمشروعات التنموية التي ترتقي بمهاراتهم الشخصـية، وسـتنعكس إيجاًبـا علـى زيـادة فرصـهم فـي الحصـول علـى وظـائف أو االسـتقرار االجتمـاعي، 

درات المسـتفيدين فـي كما قد يساهم بناء ق. ببعض المهام اإلدارية في المشروعات التنموية، أو تسليمهم جزًءا من المهام التشغيلية أو المهام اإلشرافية والرقابية لعملية التنفيذ

. ضمان استدامة المشروع بعد انتهائه

للمشاركة المجتمعية المدخل النظري : القسم األول
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رفع 
الكفاءة 

خفض 
التكاليف

التمكين

بناء 
القدرات 
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أهداف ومنهجيات المشاركة المجتمعية

خـر، ومـن بيئـٍة كمـا تتعـدد أشـكال المشـاركة المجتمعيـة مـن زمـٍن آل. تتعدد أهداف المشاركة المجتمعية إال أنها تتفق على غاية واحـدة وهـي أهميـة مسـاهمة أفـراد المجتمـع فـي تحقيـق التنميـة
 up-down(مــن األعلــى إلــى األســفل: وقــد قســم بعــض البــاحثين المشــاركة المجتمعيــة إلــى منهجيتــين أساســيتين، همــا. ألخــرى؛ بحســب ظــروف هــذه البيئــة وطبيعــة التحــديات التنمويــة الموجــودة

approach ( ومن األسفل إلـى األعلـى ،)bottom- up approach .(اركة مـن ورغـم أن عمليـة المشـاركة يمكـن أن تـتم باسـتخدام هـاتين المنهجيتـين، إال أن المنهجيـة الثانيـة ُتعتبـر أقـرب إلـى روح المشـ
.المنهجية األولى

:ويستعرض النموذج التالي أهداف المشاركة المجتمعية والمناهج واألطر التنظيمية التي يمكن أن يتم من خاللها إشراك المجتمع

للمشاركة المجتمعية المدخل النظري : القسم األول
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قول بأن تفعيل المشاركة ُيمكننا ال) الذي تم تطويره استناًدا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من المراجع العلمية التي ناقشت مفهوم المشاركة المجتمعية(من خالل الشكل أعاله 
:  المجتمعية يهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي

للمشاركة المجتمعية المدخل النظري : القسم األول
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ــــــة ــــــل المشــــــاركة المجتمعي تفعي
بهــــدف االســــتفادة مــــن طاقــــات 

دوار أفراد المجتمع في القيام باأل
واألعمـــال التنمويـــة، ولـــه أشـــكاٌل 

ــــــــر التطــــــــوع أو . متعــــــــددة ويعتب
ــادة االجتماعيــة أو مشــروعات الري

بـــــــرامج الـــــــتعلم بالخدمـــــــة فـــــــي 
المــدارس والجامعــات أمثلــة علــى 

ق هــذا األشـكال التــي ُيمكــن تحقيــ
. الهدف من خاللها

ــــة بهــــدف ــــل المشــــاركة المجتمعي تفعي
رار مشاركة أفراد المجتمع فـي اتخـاذ القـ

ر ويعتبــ. حــول المجــاالت ذات الصــلة بهــم
ــــ ذ إشــــراك الشــــباب فــــي تصــــميم وتنفي

السياســـات عبـــر إشـــراكهم فـــي مجـــالس 
اإلدارات أو الجمعيــــــــــــــات العموميــــــــــــــة 
ــــة أو المجــــالس  ــــر الربحي بالمنظمــــات غي

مــــات البلديــــة واللجــــان الشــــبابية بالمنظ
ور الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة مــن الصــ

دف المهمة التي ُيمكـن تحقيـق هـذا الهـ
. من خاللها

۱۲

دف تفعيــل المشــاركة المجتمعيــة بهــ
التشــــــــــــــاور والتعــــــــــــــرف علــــــــــــــى آراء 

. انـــاتالمســـتفيدين والتحقـــق مـــن البي
وُتعتبـــــــر المشـــــــاركة فـــــــي مجـــــــالس 

ة المنـاطق أو بعــض اللجــان االستشــاري
أو ورش العمـــل أمثلـــة علـــى األشـــكال 

ن التــي ُيمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــ
.خاللها

۳

دف تفعيــل المشــاركة المجتمعيــة بهــ
مشــاركة المعلومــات ذات الصــلة مــع 

تبـــر وُتع. أفـــراد المجتمـــع أو المعنيـــين
شــــــــــفافية البيانــــــــــات والملتقيــــــــــات 
والحمـــــــالت اإلعالميـــــــة والتثقيفيـــــــة
أمثلـــــة علـــــى األشـــــكال التـــــي ُيمكـــــن

.تحقيق هذا الهدف من خاللها

٤

:كما أوضح الشكل أن هناك عاملين أساسيين يؤثران على تحليل هذه األشكال، هما

عمق المشاركة اتجاه العالقة 

ويقصـــــد بـــــه طبيعـــــة العالقـــــة مـــــع 
المجتمــــع مــــن حيــــث الــــنهج الــــذي 

مــــــن األعلــــــى إلــــــى (تنطلــــــق منــــــه 
مــــــن األســــــفل إلــــــى (أو ) األســــــفل

ثــر ، وهــو مــا يُعبــر بشــكل أك)األعلــى
ة وثوًقا ودقـة عـن مفهـوم المشـارك

.المجتمعية

ويقصــد بــه درجــة عمــق العالقــة مــن 
ة حيث القدرة على مستوى مساهم

أفـــراد ومنظمـــات المجتمـــع وطـــول 
ـــــــــــة  ـــــــــــة أو محدودي المـــــــــــدة الزمني
مساهمة أفراد ومنظمات المجتمـع 

.وقصر المدى الزمني

۱۱
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:مجتمعيةالمشاركة الأشكال 

أن مؤسسـة ٢٠٢٢–٢٠١٩ويوضح استعراض الخطـة االسـتراتيجية للمؤسسـة . استعرضت الصفحات السابقة مفهوم المشاركة المجتمعية، وأهدافه، وأشكاله

جتمعهم ويساهمون شباب يشعرون بمسؤوليتهم نحو م: الراجحي اإلنسانية تسعى من خالل عملها في قضية المشاركة المجتمعية إلى تحقيق النتيجة التالية

. في بنائه وتنميته

اطعات تحديد التقوللوصول إلى نتيجة أكثر وضوًحا حول المساهمة المتوقعة من مؤسسة الراجحي اإلنسانية في هذه القضية يتم تصميم مصفوفة مقترحة ل

تـي تـم لابين أهداف المشاركة المجتمعية والشكل األكثر قدرًة علـى تحقيـق هـذه النتيجـة، سـواًء مـن حيـث تقاطعـه مـع أكثـر مـن هـدف مـن األهـداف األربعـة

.وعمق المشاركة) ٢(اتجاه العالقة، ) ١: (تحديدها للمشاركة المجتمعية أو من خالل تحقيق هذا الشكل لهذين العاملين المؤثرين

للمشاركة المجتمعية المدخل النظري : القسم األول
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:  المشاركة المجتمعيةالقضية
شباب يشعرون بمسؤوليتهم نحو مجتمعهم ويساهمون في بنائه وتنميته

قق التعرف على أراء المستفيدين والتحمشاركة البياناتأهداف المشاركة المجتمعية
تنفيذ األعمال التنمويةالمشاركة في اتخاذ القرارمن البيانات

عمق المشاركةاتجاه العالقةعمق المشاركةاتجاه العالقةعمق المشاركةاتجاه العالقةعمق المشاركةاتجاه العالقةأشكال المشاركة المجتمعية 

من األسفل إلى التطوع
من األسفل إلى مشاركة أعمقاألعلى

مشاركة أعمقمن األسفل إلى األعلىمشاركة أعمقمن األسفل إلى األعلىمشاركة أعمقاألعلى

من األسفل إلى الريادة االجتماعية
من األسفل إلى مشاركة أعمقاألعلى

مشاركة أعمقمن األسفل إلى األعلىمشاركة أعمقمن األسفل إلى األعلىمشاركة أعمقاألعلى

من األسفل إلى برامج التعلم بالخدمة
من األسفل إلى مشاركة أعمقاألعلى

مشاركة أعمقمن األسفل إلى األعلىمشاركة أعمقمن األسفل إلى األعلىمشاركة أعمقاألعلى

ــذ إشــراك الشــباب فــي تصــميم وتنف ي
السياسات

من األعلى إلى 
من األعلى إلى مشاركة أعمقاألسفل

مشاركة أعمقمن األسفل إلى األعلىمشاركة أعمقمن األسفل إلى األعلىمشاركة أعمقاألسفل

العضــــــوية فــــــي المجــــــالس البلديــــــة 
ة والغــرف التجاريــة والنقابــات المهنيــ

واللجان الشبابية

من األعلى إلى 
من األعلى إلى مشاركة محدودةاألسفل

مشاركة أعمقمن األسفل إلى األعلىمشاركة محدودةلمن األعلى إلى األسفمشاركة محدودةاألسفل

المشـــاركة فـــي مجـــالس المنـــاطق أو 
اللجــــان االستشــــارية أو ورش العمــــل 

واألبحاث

من األعلى إلى 
من األعلى إلى مشاركة محدودةاألسفل

مشاركة محدودةمن األعلى إلى األسفلمشاركة محدودةلمن األعلى إلى األسفمشاركة محدودةاألسفل

الملتقيــــــات والحمــــــالت اإلعالميــــــة 
والتثقيفية

من األعلى إلى 
من األعلى إلى مشاركة محدودةاألسفل

مشاركة محدودةمن األعلى إلى األسفلمشاركة محدودةلمن األعلى إلى األسفمشاركة محدودةاألسفل
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المشـاركة التطـوع والريـادة االجتماعيـة والـتعلم بالخدمـة إضـافة إلـى إشـراك الشـباب هـي األشـكال األكثـر تحقيًقـا ألهـدافيتضح من الجـدول أعـاله أن 

ة تمثـل أكبـر شــريحالمجتمعيـة، السـيما أن النتيجـة التـي تطمـح مؤسسـة الراجحــي اإلنسـانية لتحقيقهـا فـي هـذه القضـية ُتركـز علــى شـريحة الشـباب التـي

كمــا أن الشــباب يمثلــون أعلــى الشــرائح . م الــذي نشــرته الهيئــة العامــة لإلحصــاء٢٠١٨اجتماعيــة مقبلــة علــى التطــوع حســب تقريــر مســح العمــل التطــوعي 

باب مـا مـن الشـاالجتماعية إقباًال على تأسيس مؤسسات الريادة االجتماعية، فقد لوحظ أن معدل الرواد االجتمـاعيين فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة

ا٤٤–١٨(بين  %. ٣٠يزيد عن ) عامـً

كال كمـا أصـبحت بعـض األهـداف واألشـ. هـذه األشـكال تتوافـق مـع طبيعـة السـياق الثقـافي واالجتمـاعي السـعوديومما يؤيـد صـحة هـذا االختيـار أن 

عية ي طبيعة ونواألخرى للمشاركة المجتمعية أكثر شيوًعا، ويتم تنفيذها على نطاٍق واسع مثل مشاركة المعلومات بالرغم من وجود بعض التحديات ف

فات الوطنيـة كما لوحظ أن بعض هذه األشكال التي تـم اختيارهـا مثـل التطـوع قـد أصـبحت مـن التوجهـات والمسـتهد. ودقة البيانات التي يتم مشاركتها

النمـو االقتصـاديومما يؤكد على أهمية دعم برامج الريادة االجتماعية أيًضا أنها تقوم بدوٍر مؤثٍر كأحد الروافد المميزة للعمل التنمـوي و. ذات األولوية

ة وتقـديم عليهـا؛ نظـًرا ألهميتهـا ودورهـا الهـام فـي تحقيـق التنميـة المسـتدام" القطـاع الرابـع"في الدول المتقدمة، مما دعا البعض إلـى إطـالق وصـف 

ت ل وتصـميم المنتجـاالحلول المبتكرة للمشكالت االجتماعية وفًقا لفلسفة ومنهجية وأدوات تسـتند إلـى إشـراك اآلخـرين بشـكل كبيـر فـي تطـوير الحلـو

.والخدمات

ة، فعلـى سـبيل إمكانية تحقيق األهداف واألشكال األخرى للمشـاركة المجتمعيـة مـن خـالل تفعيـل التطـوع والريـادة االجتماعيـوأخيًرا يجب التأكيد على 

ير يـيمهم، ممـا يشـالمثال لوحظ أن الجمعيات في حال تفعيل التطوع بالشكل الصحيح تقوم بمشاركة المعلومات مع المتطوعين، كما تهتم بـآرائهم وتق

تعتبـر متنوعـًة كما أن الصور الخاصة بإشراك الشـباب. إلى أثر تفعيل التطوع على زرع ثقافة المشاركة بين جميع أصحاب المصلحة داخل الجمعية وخارجها

حات هـا والمسـاوواسعة بحيث يمكن تطبيقها وتنزيلها على واقع الحال من جهٍة ألخرى ومن مكـاٍن آلخـر؛ حسـب طبيعـة المبـادرة والنتـائج المرجـو تحقيق

.المتاحة للعمل
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إشراك 
الشباب

الريادة 
االجتماعية

التطوع
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التطوع مفهوم 

علـى ذلـك يختلـف تعريـف وبنـاء. يـاةالحقد يبدو تعريف نشاط التطوع سهًال، فهو من الموضـوعات التـي ُيـدلي خاللهـا كـل شـخٍص بتفسـيره وفهمـه الخـاص حسـب بيئتـه وثقافتـه وتجاربـه فـي 
ا. التطــوع بــاختالف زاويــة نظــر الباحــث وتخصصــه العلمــي ـً ا وحديثــ ـً كثــر إثــارة للنقــاش وال يــزال تعريــف التطــوع أحــد الموضــوعات األ. وقــد قــام العديــد مــن البــاحثين بدراســة تعريــف التطــوع قديمــ

ت حول تعريف العمـل ولكن في المقابل قامت العديد من الدول باختيار وتبني تعريف وطني موحد للتطوع ساهم في حسم العديد من النقاشا. واالختالف بين الباحثين في العمل التطوعي
. التطوعي

نظــام التطــوع (. نميتــهكــل جهــٍد أو عمــٍل يقدمــُه شــخٌص ذو صــفة طبيعيــة واعتباريــة طواعيــًة؛ رغبــًة منــه فــي خدمــة المجتمــع، وت: فــي نظــام العمــل التطــوعي الســعودي بأنــهوُيعــّرف التطــوع 
)١هـ، ص١٤٤١السعودي، 

ا دون اشتراِط مقابل مادي أو معنوي : كما ُيعّرف المتطوع في نظام العمل التطوعي السعودي بأنه )١هـ، ص١٤٤١نظام التطوع السعودي، (. كلُّ من يقدَم عمًال تطوعيـً
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اتوافرهامنالبدأساسيةأركاٍن ثالثِة علىالتطّوعُيبنىعليهوبناءً  وهذهالتنظيمي،أوالجماعيأويالفردالمستوىعلىسواءتطوعًيا،عمٍل أيالعتبارسويـً
:هياألركان

ـــــــتم العمـــــــل التطـــــــوعي  أن ي
.اريطواعيًة، وبشكٍل اختي

أن يهـــــــــــــدف العمـــــــــــــل 

التطـــــوعي إلـــــى خدمـــــة 

.المجتمع، وتنميته

ن أن يتم العمل التطـوعي دو

أو اشــــــتراِط مقابــــــٍل مــــــادٍي 

.معنوي

۱۲۳
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توجهات البحثية في التطوعال

والتخصصـات االهتمامـاتر بمن خالل مراجعة البحوث السابقة المهتمة بدراسة التطوع يتبين أن النظريات والبحوث التي تناولت التطوع تدور حـول موضـوعات متعـددة تتـأث
:  ضوعاتلموالعلمية والعملية للباحثين أو الممارسين أو الجهات التي تقوم بدراسة التطوع أكاديمية كانت أو استشارية أو مجتمعية، ومن أبرز هذه ا

للمشاركة المجتمعية المدخل النظري : القسم األول

32

تعريــــــف العمــــــل التطــــــوعي 
.وأنواعه المتعددة

يــــة الجــــذور الثقافيــــة والتاريخ
ــى فهــم المختلفــة وأثرهــا عل

.وممارسات التطوع

دوافــــع المتطــــوعين وأثرهــــا 
.على زيادة معدالت التطوع

.عاالتجاهات الحديثة للتطو

۱۲۳٤

فلســـــــفة وممارســـــــات إدارة 
ــــــــــــات  المتطــــــــــــوعين وعملي

ر التطــوع فــي المنظمــات غيــ
.الربحية

حة العالقة بين التطوع والصـ
.الجسدية والنفسية

العوائــــــــــــــــد االقتصــــــــــــــــادية 
.واالجتماعية للتطوع

السياســـــــــات الحكوميـــــــــة أو 
المؤسســـــــية ذات العالقـــــــة 

.بالتطوع

٥٦۷۸
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التوجهات والمستهدفات الوطنية في التطوع

سـة العمـل مأس(محطة تحول مفصلية في واقـع العمـل التطـوعي؛ َحيـُث نقلتـُه آلفـاٍق جديـدة، وأتاحـت لـه مسـاحات واسـعة للعمـل تحـت عنـاوين مميـزة مثـل ٢٠٣٠تمثل رؤية المملكة 

ا من)التطوعي .خالل األهداف المحددة في وثيقة الرؤية، وبرنامج التحول الوطني، والبرامج األخرى، ويتضُح ذلك جليـً

ا لألمـر السـامي تنميـة االجتماعيـة وفًقـوالومن هذه التغيرات الهامة تحديد المرجعية اإلدارية للعمل التطوعي في المملكة العربيـة السـعودية ضـمن مسـؤوليات وزارة المـوارد البشـرية 

هـ ، الذي نص على االرتباط التنظيمي واإلداري للوحدات اإلدارية في الجهات المشرفة على ١٤٣٩/ ٨/ ٢٢وتاريخ ٤٥٧هـ، إضافًة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨/٨/١٤٣٩بتاريخ ٤٣٦٣٥رقم 

الختصــاص جتماعيــة بصــفتها جهــة ااالالجمعيــات والمؤسســات األهليــة التــي تــدخل ضــمن اختصاصــها الفنــي، وتنظــيم عالقــة هــذه الوحــدات اإلداريــة مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 

ا على الجمعيات، والمؤسسات األهلية ا، وفنيـً .األصيل، والجهة المشرفة إداريـً

و الموضح فـي الجـدول وع على النحلتطومن خالل استعراض النشرة التفصيلية لبرامج تحقيق الرؤية، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني يمكن تحديد المستهدفات الخاصة با

:التالي
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المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولمحاور الرؤية

تمكين المسؤولية وطن طموح
االجتماعية

ن رفع مستوى تحمل المواط
تشجيع العمل التطوعيللمسؤولية

)٢٠١٧الوطني،التحوللبرنامجالتنفيذيةالخطة(،)٢٠٣٠،٢٠١٦المملكةرؤيةوثيقة(

:وقد حدد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية مؤشريِن أساسييِن لمتابعة تحقيق هذه األهداف الوطنية، وهما

ا في .١ .  ٢٠٣٠الوصول إلى مليون متطوع سنويـً

.٢٠٣٠مليون ريال في ٤٥٠رفع القيمة االقتصادية للتطوع إلى .٢
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:كما تم تحديد مؤشرات مرحلية خاصة بهذه األهداف ضمن برنامج التحول الوطني، وهي

. م٢٠٢٠ألف متطوع في ٣٠٠زيادة عدد المتطوعين في المملكة إلى .١

.م٢٠٢٠ريال في ١٥زيادة القيمة االقتصادية للتطوع في المملكة للفرد الواحد إلى .٢

:لعمل التطوعي، وهي لوبناًء على ذلك فقد قامت اإلدارة العامة للعمل التطوعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتحديد خمسِة مؤشراٍت أساسيٍة 

.عدد المتطوعين.١

.القيمة االقتصادية.٢

.عدد الساعات التطوعية.٣

.عدد الفرص التطوعية.٤

. رضا المتطوعين عن تجربة التطوع.٥

ي مثيــرة العــام الحــالع نقلــة نوعيــة فــي العمــل التطــوعي فــي المملكــة، وجــاءت نتــائج اإلحصــائيات التــي قامــت بهــا وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي مطلــ٢٠١٩وقــد شــهد عــام 

ا١٩٢ألف متطوع، بلغ عدد المتطوعين أكثر من ١٢٠وبينما استهدفت الوزارة الوصول بعدد المتطوعين في المملكة إلى . ساعة تطوعية١٨٬٧٣٥٬٦٢٥لالهتمام بواقع  كما تمت إتاحة نحو . ألفـً

ا، له مستهدفاته ومؤشـراته التـي يسـ. ألف فرصة٤٨ألف فرصة تطوعية في حين كان المستهدف توفير حوالي ٣٠٠ ا ثابتـً ا وطنيـً عى الجميـع إلـى وفيما سبق تأكيد على أن التطوع أصبح اتجاهـً

ا نحو زيادة نسبة المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة .تحقيقها سعيـً
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ا وأبرز الجهات المؤثرة في التطوع  امحليـً عالميـً

:تم اختيار هذه الجهات على سبيل المثال وليس الحصر، وتمت مراعاة ثالثة معايير أساسية الختيارها، وهي

.أن تكون الجهة قيادية أو رائدة في المجال•

.تنوع المنتجات والخدمات التي تقدمها•

.اتساع النطاق الجغرافي الذي تقدم فيه المنتجات والخدمات سواًء على الصعيد الدولي أو الوطني•

)إدامة(السعودية:الربحيةغيرالمنظماتلتطويرالتميزمركز
للبترولفهدالملكلجامعةالتابعالمركزمبادراتأحدإدامةمشروعيعتبر

راكإشمعيارويعتبر.الخيريةالسبيعيمؤسسةمنكريمةوبرعايةوالمعادن
ههذضمنأطلقتالتيالمنتجاتأحدالربحيةغيرالمنظماتفيالمتطوعين

المواردوزارةمنم٢٠١٩فياعتمادهتموقد.م٢٠١٦فيالكبيرةالوطنيةالمبادرة
.عينالمتطوإشراكفيالوطنيالمعيارليكوناالجتماعيةوالتنميةالبشرية

:العملمجاالت
oنالمتطوعيوإدارةالتطوععن)وعمليةعلمية(المعرفيةاألدلةونشرتطوير.
oالتطوعإداراتوتفعيلتأسيسدعم.
oالمستقطبةالجهاتالتطوع،مدراءللمتطوعين،تأهيليةبرامجتطوير

.للمتطوعين
oعهدوافودراسةالتطوعيالعملعلىللتحفيزوالفعالياتالملتقياتعقد

.السعوديالواقعفيوآثارهوأنماطه
oالصلةذاتوالدراساتالبحوثإجراء.

NVGالسعودي:التطوعيالعملمنصة
الجهاتنبيالعالقةوتنظمتخدمآمنةبيئةتوفرالتطوعي،للعملوطنيةمنصة

بنكوفيرتخاللهامنويتم.السعوديةفيوالمتطوعينالتطوعيةللفرصالموفرة
وتيسر.واالقتصادياالجتماعياألثرذاتوالتخصصيةالعامةالتطوعيةالفرصمن

.وسهولةيسربكلالتطوعيةللفرصالمتطوعينوصول

:العملمجاالت
oرنشطريقعنالمنصةمعللتفاعلالمؤسسةمعالمتعاونةالجمعياتتوجيه

.المتطوعينواستقطابالفرص
oللمتطوعينالمفعلةوالجهاتالمتطوعينقدراتبناء.
oالسعوديالمجتمعفيالتطوعيةوالتوجهاتالممارساترصد.
oالمصلحةأصحابمختلفعلىالتطوعمنالعوائدقياس.

|  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 
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NCVOالمملكة المتحدة : المجلس الوطني للمنظمات التطوعية
شــترك هــي أكبــر شــبكة للجمعيــات الخيريــة والتطــوع فــي المملكــة المتحــدة، حيــث ي

.منظمة تطوعية من جميع األحجام١٤٠٠٠بعضويتها أكثر من 

:العملمجاالت
.والفعالياتالتدريب.١
.االستشارات.٢
.الربحيغيرالقطاعلمنظماتالجودةمعايير.٣
.المنشورات.٤

Pointالمتحدةالواليات:ضوءنقطة of Light
حليفوالموارداألفرادمنالمزيدإلشراكجهودهاتكّرسربحيةغيردوليةمنظمة

.التطوعخاللمنالخطيرةاالجتماعيةالمشاكل

:العملمجاالت
العملفيالمصلحةأصحابمختلفبينالعمللتسهيلقنواتإيجاد.١

.التطوعي
.التطوعيالعملومأسسةتنظيم.٢
قديرلتوالسعيتطوعهم،وتسهيلللتطوع،وتحفيزهمالمجتمعأفرادإلهام.٣

.جهودهم

Australia Volunteering: منظمة التطوع الوطنية في استراليا
استراليا تأسيس الجمعيات في كانبرا عاصمةمنظمة وطنية تأسست بموجب نظام

ويعتبر نتيجة الندماج منظمتين هما. ١٩٩٨م والمعتمد رسمًيا في ١٩٩١الصادر عام 
.الجمعية األسترالية للتطوع والرابطة الوطنية للتطوع

للعملاالحترافيةالممارساتونشرإعدادفيالرائدةالمنظماتمنوتعتبر
قدراتوبناءالتطوعي،العملحولوالدراساتالبحوثوإعدادالتطوعي،

.المتطوعينوإدارةاستقطابمجالفيالربحيةغيرالمنظمات

:العملمجاالت
.والفعالياتالتدريب.١
.المختلفةالتطوعيةالممارساتأدلة.٢
.والدراساتالبحوثإعداد.٣
اتالجهمصالحوتمثيلالعالقةذاتالحكوميةالسياساتوتطويرتعديل.٤

.الحكوميةالجهاتلدىالتطوعية

|  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 
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الريادة االجتماعية

مفهوم الريادة االجتماعية
ا، ويتقــاطع مــع ريــادة األعمــال فــي العديــد مــن العناصــر واألفكــار، كمــا يســتخدم العديــ ـً تالف كبيــر فــي ن أدوات ريــادة األعمــال مــع اخــد مــُيعــد مفهــوم الريــادة المجتمعيــة مفهوًمــا حــديًثا نسبيــ

كل تعاونيـات وقد نشأ مفهوم الريادة المجتمعية في الدول األوربية في القرن الميالدي التاسع عشر على ش. وينعكس ذلك دون شك على الوسائل والطرق واألدوات. المنطلقات والغايات
وحظيـت هـذه . كبيـرةمـن تغـول الشـركات الكينزراعية وصناعية نشأت بدوافع اقتصادية لحماية وتعزيز دور أفراد المجتمعات في العملية االقتصـادية؛ مثـل حمايـة حقـوق المنتجـين والمسـتهل

). ات الضريبيةاألطر القانونية، اإلعانات الحكومية، اإلعفاء: على سبيل المثال(التعاونيات ومثيالتها من مؤسسات الريادة المجتمعية األخرى بدعم متنوع ومميز من الحكومات األوروبية 

ة، والسعي نحو التقليـل رة للمشاكل المجتمعيبتكبينما في الواليات المتحدة األمريكية، ظهر مفهوم الريادة المجتمعية لرغبة بعض المؤسسات التعليمية والجهات المانحة في إيجاد حلول م
ة االجتماعية فـي تطـوير وقد ساهم ظهور الرياد. يةعالمن اعتمادية المبادرات المجتمعية على المنح الحكومية أو الخيرية، وتبني أساليب إدارية وفنية تتصف باالنضباط والمساءلة والكفاءة ال

ا بتعزيـز روح األهـم مـن ذلـك قيامهـ، والعمل االجتماعي بشكل كبير على مستوى المفاهيم واألدوات، كمـا نجـح العديـد مـن هـذه المؤسسـات فـي تقـديم حلـول مبتكـرة للتحـديات المجتمعيـة
.المسؤولية والمبادرة نحو التحسين والتطوير بين أفراد المجتمع، وهو ما يعتبر الغاية األساسية من الريادة المجتمعية

لعة أو خدمة، كما سواء عبر تقديم ستمعوهناك تعريفات متعددة لمؤسسات الريادة المجتمعية، إال أنها جميًعا تتفق على أن مؤسسات الريادة المجتمعية تسعى بوضوح إلى خدمة المج
:توجد إشارة واضحة إلى طبيعة دورها في إيجاد نوع من المشاركة المجتمعية، وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات

تعريف شبكة معارف الريادة 
SEKNالمجتمعية 

التعريف األول 

تعريف الحكومة البريطانية

التعريف الثاني

تعريف المفوضية األوروبية

التعريف الثالث

ف أي نشاط ذو قيمة مجتمعية، ويتص
اج بــــالتنظيم وااللتــــزام، ســــواء عبــــر إنتــــ
ظـر السلع أو تقديم الخدمات، بغض الن

.عن الشكل القانوني

ل الريــادة االجتماعيــة عامــل مــؤثر فــي اقتصــاد المجتمعــات، وتهــدف بشــك
. اهمينأساسي لصناعة أثر مجتمعي وليس تحقيق األرباح للمالك أو المسـ
لسـوق وتعمل مؤسسات الريادة االجتماعية على توفير السلع والخدمات ل

ــــة ومبتكــــرة، وتســــتخدم أرباحهــــا بشــــكل أساســــي لتحق ــــق بطريقــــة ريادي ي
حـرص ويتم إدارتهـا بطريقـة شـفافة ومسـؤولة، كمـا ت. األهداف االجتماعية

لحة بشكل أساسـي علـى إشـراك المـوظفين والمسـتهلكين وأصـحاب المصـ
.المتأثرين بأنشطتها التجارية

ها مؤسسـات الريـادة االجتماعيــة هـي الجهــات التـي يؤسســ
ــأن لهــا نشــاط مســتمر فــي إنتــ اج أفــراد المجتمــع وتتصــف ب

رجـة أو خدمات يستفيد منها المجتمع، مـع د/ وبيع سلع و 
عاليـــة مـــن االســـتقالل الـــذاتي، ووجـــود مســـتوى كبيـــر مـــن
المخـــاطر االقتصـــادية، ووجـــود الحـــد األدنـــى مـــن المـــوارد 

رار إلى البشرية مدفوعة األجر، وتعود فيها سلطة اتخاذ الق
س طبيعــــة تشــــاركية بــــين مختلــــف أصــــحاب المصــــلحة ولــــي

حــدود اســتناًدا إلــى ملكيــة رأس المــال، مــع إمكانيــة توزيــع م
.لألرباح

|  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 
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التوجهات البحثية في الريادة االجتماعية

تخصصات العلمية الت ومن خالل المراجعة األدبية للبحوث السابقة الذي تناولت موضوع الريادة االجتماعية يتبين أنها ترصد موضوعات متعددة وتتأثر باالهتماما

:  لموضوعاتهذه ابرزوالعملية للباحثين أو الممارسين أو الجهات التي تقوم بدراسة الريادة االجتماعية كانت أكاديمية كانت أو استشارية أو مجتمعية، ومن أ

.تعريف الريادة االجتماعية وأشكال مؤسسات الريادة االجتماعية•

.كيفية تأسيس مؤسسات الريادة االجتماعية•

.عناصر الحوكمة، الحصول على التمويل وتوزيع األرباح: الموضوعات النظامية واإلدارية والمالية المتعلقة بمؤسسات الريادة االجتماعية مثل•

.منهجيات وأدوات حاضنات ومسرعات األعمال الخاصة بمؤسسات الريادة االجتماعية•

".قطاع مؤسسات الريادة االجتماعية"الفرص والتحديات واآلثار  االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن ظهور •

.السياسات والتشريعات ذات العالقة بمؤسسات الريادة االجتماعية•

|  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 
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التوجهات والمستهدفات الوطنية في الريادة االجتماعية

افعًة نحو لذا جاءت التوجهات الوطنية الجديدة د. أصبحت مساهمة مؤسسات الريادة االجتماعية في االقتصاد الوطني من سمات المجتمعات النامية والمتطورة

زيادة أعداد الجمعيات : م، والذي حدد أهداًفا خاصًة، مثل٢٠٢٠م وبرنامج التحول الوطني ٢٠٣٠تمكين العمل االجتماعي في المجتمع السعودي كما ورد في رؤية 

.التعاونية، وزيادة الناتج االقتصادي للقطاع غير الربحي، إضافة إلى التوجه نحو دعم المنظمات الصغيرة والمتوسطة

معيــات لجن اوقــد ظهــرت ممارســات الريــادة االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية قبــل ظهــور مصــطلح الريــادة االجتماعيــة، فقــد لــوحظ علــى ســبيل المثــال أ

ا وتحديـًدا فـي عـام ٥٨التعاونية انطلقت منذ ما يزيـد عـن  ـً شـمال المملكـة، ومـن هنـاك بـدأ تأسـيس " القريـات"هــ مـن خـالل تأسـيس أول جمعيـة تعاونيـة بــ١٣٨٢عامـ

وتعتبــر . جمعيــة تعاونيــة مســجلة بــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة٣٨٠جمعيــات تعاونيــة فــي جميــع منــاطق المملكــة حيــث وصــل العــدد إلــى مــا يقــارب 

.الجمعيات التعاونية أحد األشكال المعروفة لمؤسسات الريادة االجتماعية

بالريــادة اصــةومــن خــالل اســتعراض النشــرة التفصــيلية لبــرامج تحقيــق الرؤيــة، والخطــة التنفيذيــة لبرنــامج التحــول الــوطني لــم يــتم الوقــوف علــى أهــداف وطنيــة خ

و ويشـق أن ينمول االجتماعية، كما أن مساهمة مؤسسات الريادة االجتماعية ال تزال محدودة للوصول إلى تقديم مساهمة نوعية، وال زالت مجرد قطاع ناشئ يحا

ا في دعم عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية لوطننا الغالي ا حقيقيـً . طريقه ليكون شريكـً

|  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 
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:ويمكن استعراض بعض التحديات التي تواجه الريادة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية في النقاط التالية

عـــــدم وجـــــود تعريـــــف وطنـــــي موحـــــد لمفهـــــوم الريـــــادة 
. االجتماعية ومؤسسات الريادة االجتماعية

ـــــز  ـــــة المؤسســـــات المهتمـــــة بتطـــــوير ودعـــــم وتعزي قل
ممارسات الريادة االجتماعية

۱۲

عمـل االفتقار إلى األنظمة واألطـر والنمـاذج القانونيـة ل
ــادة االجتماعيــة، والتــي تراعــي طبيع تهــا مؤسســات الري

الفريــــــدة والواقعــــــة بــــــين المنظمــــــات غيــــــر الربحيـــــــة 
. والمنظمات الربحية

۳

ضـــــعف بـــــرامج التأهيـــــل والتمويـــــل لمؤسســـــات الريـــــادة 
.االجتماعية

ضــعف الثقافــة العامــة عــن أهميــة الريــادة االجتماعيــة
والممارســــات الصــــحيحة لتأســــيس مؤسســــات الريــــادة
ـــــة توجـــــه  ـــــى قل ـــــنعكس ســـــلًبا عل ـــــة، ممـــــا ي االجتماعي
ـــــة أو  المهتمـــــين لتأســـــيس مؤسســـــات ريـــــادة اجتماعي

. االستثمار فيها أو دعمها

٤٥

ات قلــة التجــارب المحليــة الناجحــة والمســتمرة لمؤسســ
.الريادة االجتماعية

٦
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ا ا وعالميـً أبرز الجهات المؤثرة في الريادة االجتماعية محليـً

:تم اختيار هذه الجهات على سبيل المثال وليس الحصر، مع مراعاة ثالثة معايير أساسية الختيارها، وهي

.أن تكون الجهة قيادية أو رائدة في المجال.١

.تنوع المنتجات والخدمات التي تقدمها.٢

.اتساع النطاق الجغرافي الذي تقدم فيه المنتجات والخدمات سواًء على الصعيد الدولي أو الوطني.٣

السعودية : هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ة الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة هـــي هيئـــ

، تهدف لدعم وتمكين المنشآت ٢٠١٦سعودية، أنشئت عام 
خاص، الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام وال

ا  ـً والمســـــاهمة فـــــي اســـــتدامتها وجعلهـــــا عنصـــــًرا مساهمـــــ
ا لالقتصاد في المملكة ا أساسيـً .ومحركـً

:العملمجاالت
الشــراكة فــي دعــم ونشـــر الريــادة االجتماعيــة وتوحيـــد.١

.استراتيجيات العمل
.تطوير السياسات واألنظمة ذات العالقة.٢
ـــادة .٣ ـــل لمؤسســـات الري ـــوات ومســـارات التموي فـــتح قن

.االجتماعية
.بناء قدرات الرياديين االجتماعيين.٤

السعودية : تسامي
تكــرة منظمــة غيــر ربحيــة ُتعنــى بإيجــاد حلــول مســتدامة ومب

لمشــــــاكل المجتمــــــع عــــــن طريــــــق تمكــــــين رواد األعمــــــال 
االجتماعيين والتعاون مع القطاع العام والخاص  

:العملمجاالت
.ةالتعرف على واقع الريادة االجتماعية في السعودي.١
.إجراء األبحاث والدراسات.٢
ات إطالق وتنفيذ المبادرات الداعمة لمفهوم وممارس.٣

.الريادة االجتماعية

|  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 
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ا ا وعالميـً أبرز الجهات المؤثرة في الريادة االجتماعية محليـً

SEUKالمتحدةالمملكة:االجتماعيةالريادةشبكة

بالمملكةلندنمدينةفيوتقع٢٠٠٨عامتأسيسهاتماجتماعيةشركة
االجتماعية،المؤسساتعملوتنظيمدعماألساسيهدفهاالمتحدة،

حاثاألبخاللمنوالقوانينالسياساتوتطويرإنشاءعبربذلكوتقوم
علىااعتمادً االجتماعيةالريادةمؤسساتواعتمادالميدانيةوالدراسات

للمنشآتالداعمةالشركاتواعتمادالمعتمدةالمعاييرمنمجموعة
ناالجتماعيياألعمالروادتدعمكماالتوريد،سلسلةفياالجتماعية

.سهيالتوالتالدعملتقديممتكاملةمنظومةعبرمستهدفاتهملتحقيق

:العملمجاالت
الريادةوممارساتثقافةلنشرالتوعويةالحمالتتنفيذ.١

.االجتماعية
الريادةمؤسساتعمللتسهيلمبادراتوإطالقإعداد.٢

ركاتشمعوالتعاقدللشراءالشركاتتحفيزمبادرةمثل:االجتماعية
.االجتماعيةالريادة

.العالقةذاتوالدراساتالبحوثإجراء.٣
للريادةالداعمةالحكوميةالسياساتتطويرعلىالعمل.٤

.االجتماعية
علىاالجتماعيةالريادةشركاتفيوالموظفينالمدراءتأهيل.٥

.االجتماعيةالريادةشركاتطبيعةفهم
.االجتماعيةالريادةلمؤسساتالتنظيميالتطوير.٦
.ةمتنوعإثرائيةوموادومنشوراتأدلة:إثرائيةموادونشرإعداد.٧
تسويقوالالبيعمهاراتوفياألثر،قياسفي:االستشاراتتقديم.٨

.االجتماعيةالريادةمؤسساتلمنتجات

Villgroالهند:قروفيل
يةاالجتماعللمؤسساتالحاضنةالمراكزأكبروأحدأقدمهيالمنظمةهذه
شركاتاحتضانعلىوتعمل٢٠٠١عامقروفيلتأسست.العالمفي

التللمشكاالبتكاريةالحلولتقدمالتيالناشئةاالجتماعيةالريادة
منوغيرهاوالطاقةوالزراعةوالصحةالتعليممجاالتفياالجتماعية

.الهندفيالفقراءحياةعلىالتأثيرذاتالتيالمجاالت
دولفياالجتماعيةالريادةمبادراتلدعممؤخًراالمنظمةاتجهتكما

إذمميًزا؛مونموذجهتجربتهميجعلمماوفيتنام،والفلبينكينيامثلأخرى
.ةومختلفمتنوعةرياديةمجاالتوفيدولةمنأكثرفيتطبيقهتم

:العملمجاالت

.المنهجية وأدوات وآليات تأسيس وتشغيل وتفعيل حاضنات األعم

|  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 
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ا ا وعالميـً أبرز الجهات المؤثرة في الريادة االجتماعية محليـً

buyكندا:االجتماعيالشراء Social

Buy(االجتماعيةللريادةالكنديالنموذجينطلق Social
Canada(الهالبد،المجتمعفيماليةحركةكلأنمفهوممن

ملتعلذا.مباشرغيرأومباشربشكلواجتماعي،اقتصاديأثرمن
االجتماعيةاألعمالروادبينعالقاتشبكةبناءعلىالشركة

منعددخاللمنوذلك.األعماللتلكاالجتماعياألثروتعظيم
.تقدمهاالتيالخدمات

:العملمجاالت

لتياالعملوورشالدوراتتقديم:القدراتوبناءالتدريب.١
.ةاالجتماعيالريادةمؤسساتأفرادقدراتبناءفيتساهم

ريادةالشركاتتثقيفعلىالعمل:االستشاراتتقديم.٢
المحليةالممارساتأفضلعلىبالتعرفاالجتماعية
ولالحلوإيجادتواجههمالتيالتحدياتوتحليلوالعالمية،

توالمميزاالخدماتتقديم:والعضوياتالشهاداتمنح.٣
التيواألدواتالمواردخاللمناألداءرفعفيتساهمالتي

.العضويةتقدمها

|  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 
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ا ا وعالميـً أبرز الجهات المؤثرة في الريادة االجتماعية محليـً

seakademieألمانيا : أكاديمية الريادة االجتماعية
يفوالتعليمالتدريبخدماتتقديمعلىتعملأكاديمية

ييناالجتماعاألعماللروادالمختلفةاالجتماعيةالريادةموضوعات
.الينأونمنصةخاللمنأوالتعليميةالمؤسساتعبرسواء

أعمالومسرعةاجتماعيةأفكارلمعملتأسيسهمإلىإضافة
.اجتماعية

:العملمجاالت

أساسيات:التاليةاألعمالريادةموضوعاتفيعملورش.١
الريادةمؤسساتعملنموذجإعداد-األعمالريادة

.العملخطةبناء-واألثرالتوسع-االجتماعية

كلبشيدخلاالجتماعية،للريادةمتقدمتأهيليبرنامج.٢
ساتمؤسواستدامةوادارةتأسيسجوانبجميعفيتفصيلي

.االجتماعيةالريادة

عدةفيطالبومستشاريناالجتماعيينالروادبينالجمع.٣
.الممكنةالحلولومناقشةالمشكالتلطرحتخصصات

ومهمةأساسيةمواد٦تقدم:الينأونتعليميةبرامج.٤
.edXمنصةعلىاالجتماعييناألعماللرواد

معشراكةعنعبارة:accelerateالمسرعبرنامج.٥
لتسريعأسابيع٦لمدةالمجتمعمعللتواصلفودافونمعهد

.النساءمناألعمالرائداتعلىويركزاألعمال

|  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 
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ا ا وعالميـً أبرز الجهات المؤثرة في الريادة االجتماعية محليـً

raiSEمركز سنغافورة للمؤسسات االجتماعية
سنغافورةفياالجتماعيةالمؤسساتقطاعلتطوير٢٠١٥عامفيأنشئ

إلىةً إضافوالموارد،والتدريبوالبرامجاالستشاريةالخدماتتوفيرخاللمن

جميعللعضويتهاالنضمامإمكانيةالمركزويتيح.التمويلخياراتتقديم

الجهاتعددويزيد.خدماتهمنلالستفادةاالجتماعيةالريادةمؤسسات

.الحاليالوقتفياجتماعيةمؤسسة٤٠٠عنالمركزلعضويةالمنضمة

:العملمجاالت

لشركاتواالشركاءمعالتواصلوإدارةصناعةكيفية:التشبيك.١

اتوالمؤتمرالفعالياتخاللاالجتماعيةالمؤسساتوأبطال

.الرئيسية

الريادةلمؤسساتوالدعمالتمويلوأدواتوآلياتمنهجية.٢

.االجتماعية

لخالمنالقدراتبناء:القدراتوتطويراالستشاريةالخدمات.٣

ر،التأثيلقياسالمخصصةاألدواتمجموعاتمناالستفادة

المنظماتمنالمقدمةالمجانيةاألعمالخدماتوعروض

والخدماتالتدريببرامجعلىوالخصوماتالشريكة،

.المشاريعلتنميةاالستشارية

الحمالتتنفيذ:االجتماعيةالريادةلمؤسساتالترويج.٤

دليلفياإلدراجخاللمناإلنترنتعبروالتواجداإلعالمية

بيعاالجتماعيينللروادويمكن.االجتماعيةالمؤسسات

Festivalمهرجانفيسلعهم For Good،تجمعأكبروهو

.الجنوبيةآسيافياالجتماعيةالريادةلمؤسساتتجاري

|  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 
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إشراك الشباب في تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية

مفهوم إشراك الشباب

ر تؤكـــد المؤسســـات والمنظمـــات العالميـــة علـــى أهميـــة مشـــاركة الشـــباب ألجـــل تعزيـــز روح المواطنـــة لـــديهم ودعـــم انـــدماجهم، وترســـيخ مســـاهمتهم فـــي تطـــوي

لــى مختلــف وأصــبح مــن المتفــق عليــه بــين القيــادات الحكوميــة واألهليــة أن المشــاركة النشــطة للشــباب فــي تصــميم وتنفيــذ القــرارات واإلجــراءات ع. مجتمعــاتهم

. المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية أمٌر ضروري من أجل بناء مجتمعات أكثر استقراًرا وازدهاًرا

. التـي تمسـهمورمـوتتفق جميع التعريفات علـى أن إشـراك الشـباب يعنـي مـنحهم الفرصـة لتشـكيل آرائهـم المسـتقلة، ومـنحهم حريـة اتخـاذ القـرارات والتـأثير فـي األ

يين، للتعبيـر عـن عمليـة يشـارك فيهـا الشـباب، كمـواطنين إيجـاب: "علـى أنـه-)لمـاذا نشـرك الشـباب؟(في بحث بعنوان -إشراك الشباب " راي فارتينغ"فيعرف الباحث 

المشـاركة : "مفهـوم إشـراك الشـباب علـى أنـه) CEYE(كمـا ُيعـرف مركـز التميـز إلدمـاج الشـباب". آرائهم، ويساهمون في اتخـاذ القـرار حـول القضـايا التـي تـؤثر علـيهم

".المستمرة والهادفة للشاب في نشاٍط خارج إطاره الذاتي
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مفهوم إشراك الشباب

األبحاث

تـــــدريب الشـــــباب
كبـــــــــــــــــــــــــــــــاحثين 
وإشــــراكهم فـــــي 
إجـــــــراء األبحـــــــاث 
المســـــتقلة فـــــي
القضـــــــــايا التـــــــــي 
تهمهـــــم بشـــــكل 

.مباشر

تصميم البرامج
وتنفيذها 
ورصدها 
وتقييمها

دعــــــوة الشــــــباب 
للمشـــــــــــــــــــــــــاركة 

م بآرائهم وخبـراته
فــــــــــي تصــــــــــميم 

ـــــرام ج وتنفيـــــذ الب
التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
تســــــــــــــــتهدفهم، 
إضــــــــــــافة إلــــــــــــى 
إشـــــــراكهم فـــــــي 
األدوار الخاصــــــــــة 
بالتنفيـــــــــــــــــــــــذ أو 
المتابعــــــــــــــــــــــــــــــة 

.والتقييم

الترشح 
واالنتخاب 
والتمثيل

إتاحـــــــــة الفـــــــــرص 
للشـــــــــــــــــــــــــــــــباب 
للمشــــــاركة فــــــي 
المجـــــــــــــــــــــــــــالس 
واللجــــــــــــــــــــــــــــــــان 
المختلفـــــــة عبــــــــر 
الترشــــــــــــــــــــــــــــــــــح 

بير واالنتخاب للتع
عــــــــــــن آرائهــــــــــــم 
وأصواتهم ودعـم 

.مصالحهم

ر تحليل وتطوي
السياسات

مشــاركة الشــباب
فـــــــــي مراجعــــــــــة 
وتطـــــــــــــــــــــــــــــــــوير 
التشــــــــــــــــــــــريعات 
والسياســــــــــــــــــات 

ر القائمـــة وتطـــوي
السياســــــــــــــــــــــات 
الجديــــــــــــــدة ذات 
الصــــلة بهــــم مــــن 
منظــــــــــــــــــــــــورهم 

.الخاص

التعريف 
باحتياجاتهم

التعريــــــــــــــــــــــــــــــف 
باحتياجـــــــــــــــــــاتهم 
ـــادة االهتمـــام  لزي
بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 

.االحتياجات

تأسيس وإدارة 
المنظمات غير 

الربحية

ـــــــــــولي  إتاحـــــــــــة ت
الشـــباب مناصـــب
قياديـــــــــــة فـــــــــــي 
ـــــــــــد مـــــــــــن  العدي
ـــــر  المنظمـــــات غي
الربحيــــــــــــــــــــــــة، أو 
تأسيســـــــها مـــــــن 
الشــــباب وتكــــون
ًا عــادًة أكثــر فهمـــ

يعـــة وتمثـــيًال لطب
جــات تفكيــر واحتيا

وطريقـــــــة عمـــــــل 
.الشباب

المشاركة في 
وسائل اإلعالم

حصــــول الشــــباب 
علــــــــــــى فــــــــــــرص 
للمشــــــاركة فــــــي 
وســــائل اإلعــــالم 
كصــــــــــــــــــــــــحفيين 
شــــــــباب، أو إدارة 
بـــــــــــــــــــــــــــــرامجهم 
، اإلذاعيـة الخاصــة
أو تطـــوير المـــواد
ـــــــــــــــــــــــــة  اإلعالمي

ر المختلفة، أو نش
المجــــــــــــــــــــــــــــالت 
والنشـــــــــــــــــــــــــرات 

.اإلخبارية

المشاركة في 
المؤتمرات 
والملتقيات 

العامة

إشــــراك الشــــباب 
فــــي المــــؤتمرات 
المحليـــــــــــــــــــــــة أو 
ــــــــــــــــــــــة أو  الوطني
الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
كمنظمـــــــــــــــين أو 
متحـــــــــــــــــــدثين أو 
ممثلــــــــــــــــــــــــين أو 

ا ما مقررين، وغالبً 
ر يكـــون لهـــم تـــأثي
ج كبيـــر علــــى نتــــائ

ـــــــــــــل هـــــــــــــذه  مث
الفعاليات

مجالس الشباب

إشــــراك الشــــباب 
فــــــــــــي تطــــــــــــوير 
الهياكـــل اإلداريـــة
الحكوميــــــة مــــــن 

ى خــالل التــأثير علــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج  الب
االقتصــــــــــــــــــــادية 
والتعليميــــــــــــــــــــــة 
والصــــــــــــــــــــــــــــحية 

.اوالبلدية وغيره
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تـــي المشـــروعات أو البـــرامج أو الهياكـــل التنظيميـــة ال
يؤسســــها المســــؤولون فــــي القطاعــــات المختلفــــة،

ضــمن ويت. وإتاحــة تعــديلها بمــا يعــزز مشــاركة الشــباب
الت أو ذلك إتاحة الفرصة للشباب لتحديد بعض مـدخ

لتـي نتائج المبادرة، والمساهمة فـي تطـوير األجنـدة ا
.وضعها القادة والمدراء في القطاعات المختلفة

ـــد القضـــايا التـــي تهم ـــتمكن الشـــباب مـــن تحدي هـــم ي
طة بشــــكل رئيســــي وتطــــوير االســــتراتيجيات واألنشــــ

والمنظمــات أو الحمــالت التــي يمكــنهم مــن خاللهــا 
ويتـــيح هـــذا المســـار للشـــباب . خدمـــة هـــذه القضـــايا

.اكتســاب قــدر أكبــر مــن المهــارات والثقــة والمعــارف
ات التي وُيعد الصورة المثلى في االنتقال من المسار

حــو ترتكــز علــى االســتماع آلراء الشــباب ومشــاورتهم ن
.المشاركة والتمكين
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مسارات إشراك الشباب

إشراك يقوده الكبار
Adult-led processes

۱۲۳

مبــــــادرات يطلقهــــــا المســــــؤولون فــــــي القطاعــــــات 
رهم، المختلفة للتعرف على آراء الشباب ووجهات نظ

اعية أو أو تعريفهم بالفرص المتاحة للمشاركة االجتم
ء ويعكـــس هـــذا المســـار اعتراًفـــا مـــن هـــؤال. الثقافيـــة

ا يمكــن أن المســؤولين بــأن لــدى الشــباب شــيًئا مفيــدً 
تــيح يقـدموه، وأنـه باإلمكـان إيجـاد صـيغة مؤسسـية ت

.سماع أصوات الشباب

إشراك يؤسسه الكبار
Adult-initiated processes

إشراك يؤسسه ويقوده الشباب
Youth-initiated and youth-

led processes
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التوجهات البحثية في إشراك الشباب

االهتمامـات رات متعـددة، وتتـأثر بمسـامن خالل المراجعة األدبية للبحوث السابقة الذي تحدثت عن إشـراك الشـباب يتضـح أن النظريـات والبحـوث التـي تناولـت هـذا الموضـوع تنطلـق فـي 
:  من أبرز هذه الموضوعات، ووالتخصصات العلمية والعملية للباحثين أو الممارسين أو الجهات التي تقوم بدراسة إشراك الشباب أكاديمية كانت أو استشارية أو مجتمعية

تعريف إشراك الشباب ونماذج وأشكال إشراك الشباب•

.الفرص والتحديات واآلثار الناتجة عن إشراك الشباب•

.االتفاقيات والسياسات والتشريعات ذات العالقة بإشراك الشباب أو حفظ حقوقهم•

.التجارب واألنشطة المختلفة إلشراك الشباب•

.عالقة إشراك الشباب في تحقيق قيم المواطنة اإليجابية والفاعلة•

التوجهات والمستهدفات الوطنية في مجال إشراك الشباب

مـا ورد فـي لـذا جـاءت التوجهـات الوطنيـة الجديـدة دافعـًة نحـو زيـادة إشـراك الشـباب فـي المجتمـع السـعودي، ك. أصبح دعم وتعزيز إشراك الشباب من سمات المجتمعات الناميـة والمتطـورة
.م وبرامج تحقيق الرؤية٢٠٣٠األهداف االستراتيجية لرؤية 

ميم وإدارة لطــالب فــي تطــوير وتصــك اوقــد تنوعــت ممارســات إشــراك الشــباب فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد أطلقــت وزارة التعلــيم علــى ســبيل المثــال العديــد مــن المبــادرات إلشــرا
وتعــد لجـان شــباب . ةكمـا ُتعتبـر إمــارات المنـاطق مـن الجهــات المبـادرة إلشــراك الشـباب عبـر مجالســها االستشـارية أو مبادراتهـا وفعالياتهــا االجتماعيـة المختلفـ. المبـادرات التعليميـة المختلفــة

عـاون مـع الهيئـة العامـة النخراط في سوق العمل بالتب لاألعمال في الغرف التجارية أيًضا إحدى الصور اإليجابية والناجحة إلشراك الشباب، والتي كان للعديد منها نتائج إيجابية في دعم الشبا
. جمعية تنتشر في مختلف مناطق المملكة٤٠لوحظ كذلك االزدياد الواضح في الجمعيات الشبابية والتي يزيد عددها عن . للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
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إال أن . باب بشكٍل مباشرقة بزيادة إشراك الشتعلومن خالل استعراض النشرة التفصيلية لبرامج تحقيق الرؤية، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني لم يتم الوقوف على أهداف وطنية م
:هذا التوجه يتقاطع مع العديد من األهداف، مثل

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمحور

تمكين المواطنين من خالل وديينخلق بيئة مالئمة لتمكين السعتمكين حياة عامرة وصحيةمجتمع حيوي
منظومة الخدمات االجتماعية

دعم قنوات التواصل مع المواطنيننالتفاعل بشكل فعال مع المواطنيتعزيز فاعلية الحكومةوطن طموح 
ومجتمع األعمال

تمكين المسؤولية وطن طموح 
االجتماعية

رفع مستوى تحمل المواطن 
تشجيع العمل التطوعيللمسؤولية
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ا ا وعالميـً :أبرز المؤسسات المؤثرة في مجال إشراك الشباب محليـً
:هذه الجهات على سبيل المثال وليس الحصر، مع مراعاة ثالثة معايير أساسية الختيارها، وهيتم اختيار 

.أن تكون الجهة قيادية أو رائدة في المجال.١

.تنوع المنتجات والخدمات التي تقدمها.٢

.اتساع النطاق الجغرافي الذي تقدم فيه المنتجات والخدمات سواًء على الصعيد الدولي أو الوطني.٣

kacnd(السعودية:الوطنيللحوارالعزيزعبدالملكمركز
امعيارً وجعلهاالحوار،ثقافةنشرعلىتعمل)حكوميةغير(وطنيةمنظمة

.الفردمستوىعلىالمجتمعفيالعامللسلوك
:التاليةاألهدافتحقيقإلىالمنظمةهذهوتهدف

ةالقضايامناقشة.١ ةالوطنيَّ ةاالجتماعيَّ ةوالوالثقافيَّ ةسياسيَّ واالقتصاديَّ
ة .هوآلياتالفكريالحوارقنواتخاللمنوطرحهاوغيرها،والتربويَّ

اإلسهامعلىالمدنيالمجتمعومؤسساتالمجتمعأفرادتشجيع.٢
.الوطنيالحوارفيوالمشاركة

ةالوسطعلىالمبنيالصحيحاإلسالميالخطابصياغةفياإلسهام.٣ يَّ
واالعتدال

.مجتمعالداخلالحوارثقافةإلشاعةالمالئمةالبيئةتوفيرفياإلسهام.٤
ةرؤىوضع.٥ .الوطنيالحوارلموضوعاتاستراتيجيَّ

:مجاالت العمل
.ةدعم ونشر مفهوم إشراك الشباب بمستوياته المختلف.١

.تطوير السياسات واألنظمة ذات العالقة.٢

.إجراء األبحاث والدراسات.٣
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ا ا وعالميـً :أبرز المؤسسات المؤثرة في مجال إشراك الشباب محليـً

)األعمالشباب(الرياض:الرياضغرفةفياألعمالشبابلجنة
تهومؤازراألعمالشبابمنالجديدالجيلتنميةإلىاللجنةهذهتهدف
كما.اريةالتجوالمنشآتلألعمالالمستقبليةالقيادةلتوليخبراتهوصقل
نميةتفيللمساهمةالشابةطاقاتهممناالستفادةإلىاللجنةهذهتهدف

.الوطنياالقتصاد

:مجاالت العمل
الشراكة لدعم ونشر مفهوم إشراك الشباب بمستوياته .١

.المختلفة

.تصميم وإطالق المبادرات المختلفة إلشراك الشباب.٢

)KKF(الرياض:الخيريةخالدالملكمؤسسة
.الرياضمدينةفيم٢٠٠١الموافقهـ١٤٢١عامتأسستخيريةمؤسسةهي

فيالمستدامةاالجتماعيةالتنميةفياإلسهامإلىالمؤسسةتهدف
تنمويةالوالمشروعاتالبرامجمنعددتمويلعبرالسعوديةالعربيةالمملكة

حيالربوغيروالخاصالعامالقطاعمؤسساتمعالشراكاتوبناءالمتنوعة،
.وخارجهاالمملكةداخل

:مجاالت العمل
.بناء قدرات المنظمات غير الربحية.١
.دعم البحوث في المجالين الخيري والتنموي.٢
ايا تحفيز التغيير اإليجابي للسياسات المرتبطة بالقض.٣

.االجتماعية
.تفعيل الحوار حول التنمية والمجتمع.٤
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ا ا وعالميـً :أبرز المؤسسات المؤثرة في مجال إشراك الشباب محليـً

)MISK(الرياض : ]مسك الخيرية[مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية 
بــن مؤسســة غيــر ربحيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، أنشــأها األميــر محمــد

مع في سلمان بن عبد العزيز، وهو من يرأس مجلس إداراتها، توفر التعليم للمجت
عيـــة المجـــاالت كافـــة، مـــن بينهـــا المجـــاالت األدبيـــة والثقافيـــة والعلـــوم االجتما

والتكنولوجيـــة، ومجـــاالت األعمـــال، وتعقـــد الشـــراكات مـــع المنظمـــات المحليـــة
حقيــق والعالميــة، التــي تقــدم بــدورها الــدعم للمشــاريع الناشــئة، وذلــك بهــدف ت

.التطور والتقدم في السعودية

:مجاالت العمل
ا للتقني.١ .ةالمملكة العربية السعودية مركًزا عالميًّ
جسـد إطالق مشروعات ثقافية تستهدف مفاصل التنمية فـي.٢

.افةالمجتمع الشبابي، وتبني مبادرات متعددة تدعم  الثق
مجـال تنمية المهارات اإلعالمية نقًال لممارسـات العالميـة فـي.٣

ا .التعليم وتقديمها محليـً

)Alghad(الرياض : جمعية الغد الخيرية
م تــــم ٢٠١٤م كمنتــــدى للشــــباب الســــعودي وفــــي عــــام ٢٠٠٨بــــدأت فــــي عــــام 

ة اعتمادها كجمعية رسمية مسـجلة فـي وزارة الشـؤون االجتماعيـة كـأول جمعيـ
ا مــن أهميــ ـً ة تعزيــز دور ُتعنــى بالشــباب فــي المملكــة العربيــة الســعودية، انطالقــ

ـــــوير الشباب السعودي  كشريك في الــرؤى والمســـؤوليات والطـــموحات ولتط
ل لتحقيق إمكـاناتهم وبناء قدراتهم وتنمية ثقافة المبادرة، للمساهمة بدور فعا

.٢٠٣٠أهداف رؤية الوطن والغد 

:مجاالت العمل
.تقديم الدعم لمعالجة قضايا الشباب.١
.تنظيم المنتديات الشبابية.٢
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ا ا وعالميـً :أبرز المؤسسات المؤثرة في مجال إشراك الشباب محليـً

))QYC(القصيم : مجلس شباب القصيم
طقـة، هو مجلس برئاسة أمير منطقة القصيم وعضوية مجموعة من شباب المن

يعمــل  علــى إيصــال آراء وأفكــار الشــباب ألصــحاب القــرار، ودعــم أفكــار الشــباب
.وتبنيها وتحقيق أفكارهم وطموحاتهم

:مجاالت العمل
.إيصال اآلراء واألفكار إلى أصحاب القرار.١

)UNFPA(نيويورك : صندوق األمم المتحدة للسكان
ة صــندوق األمــم المتحــدة للســكان هــو وكالــة األمــم المتحــدة للصــحة الجنســي

تشـاف وتتضمن مهمته األساسية العمل على مسـاعدة الشـباب الك. واإلنجابية
.قدراتهم ومهاراتهم وتحقيق طموحاتهم

:مجاالت العمل
التعاون معهم في إجـراء األبحـاث والدراسـات واالسـتفادة مـن.١

صـادر البيانات والمسوح الديموغرافية والصحية وغيرها مـن الم
.المتاحة لديهم

مـع تأييد ودعم إشراك الشباب والـدمج بـين الحكومـات والمجت.٢
.المدني والمانحين والقطاع الخاص

.تقديم البرامج التأهيلية لبناء مهارات القادة الشباب.٣
تـي االستفادة من تجاربهم فـي إشـراك الشـباب والمنظمـات ال.٤

.يقودها الشباب في صنع السياسات
دعــــم المنظمــــات الشــــبابية التــــي تعمــــل فــــي مجــــال إشــــراك .٥

.الشباب
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ا ا وعالميـً :أبرز المؤسسات المؤثرة في مجال إشراك الشباب محليـً

)  BYC(بريطانيا : مجلس الشباب البريطاني
ـــى تمكـــين الشـــباب وتعز ـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة تعمـــل عل ـــز مؤسســـة خيري ي

ــدار مــن قبــل الشــباب، وتعمــل علــى إيصــال وتمثيــل وجهــات ن. مصــالحهم ظــر وُت
ــادة مشــاركة الشــباب فــي المجت ــز زي مــع الشــباب للحكومــة وصــناع القــرار، وتعزي

ا من قبل وزارة الثقافة واإلعالم و. والحياة العامة .الرياضةويتم تمويلها جزئيـً

:مجاالت العمل
عقد الشراكة معهم واالستفادة من الخدمات والبرامج التي.١

ني يقدمونها في مجال إشراك الشباب على المستويين الوط
.والمحلي

JCIالي : جونيور تشامبر إنترناشيونال
١٢٤ي لـديها أعضـاء عبـر حـوال. منظمة دولية غير حكومية غير ربحيـة مـن الشـباب

م دولـــة، وتعمـــل علـــى تشـــجيع الشـــباب ليصـــبحوا مـــواطنين فـــاعلين، ودفعهـــ
.اديةللمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتص

:مجاالت العمل
.االستفادة من تجاربهم في إشراك الشباب.١
.العضوية والشراكة والتشبيك.٢
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:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم الثاني

يـة، وأصـحاُب المصـلحة لِّ أولوبكـهذا القسم على توضيح أولويات المشاركة المجتمعية الناتجـة عـن تقيـيم أصـحاب المصـلحة األساسـيين، مـع توضـيح المسـتهدفات والمؤشـرات الخاصـةيعمل 

:األساسيون هم

:مراحل عمل المشروع

المشاركة المجتمعية أولويات : القسم الثاني

المتخصصون في مجال الشباب
الشباب

الجهات ذات العالقة 
بالبرامج والخدمات 

الشبابية

۱۲۳

المشاركة تحرير مفهوم 
المجتمعية 

بناء اإلطار المفاهيمي 
للمشاركة المجتمعية 

تحديد األولويات 
والمستهدفات

اقتراح األدوات واآلليات 
المؤثرة

وضع خارطة الجهات 
والمبادرات
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اإلطار المفاهيمي لقضية المشاركة المجتمعية 

المشاركة المجتمعية أولويات : القسم الثاني
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المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
ــــة المســــتهدفة مــــن الفئ

الشباب

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن يةأصحاب العالقة بالقض

الخبراء المحليين

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
مؤسســـــــــــــة الراجحـــــــــــــي 

اإلنسانية

يم تحليـــل مـــدخالت التقيـــ
مـــــــن كافـــــــة الخطـــــــوات 

السابقة

تحديـــــد أولويـــــات قضـــــية
ـــــــة  المشـــــــاركة المجتمعي

للشباب

۱۲۳٤

٥٦

مؤسسة الراجحيالخبراء المحليينأصحاب العالقةالفئة المستهدفة
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صـــــــــــــياغة المؤشـــــــــــــرات 
ــــــات  لمســــــتهدفات أولوي
قضـــــــــــــــية المشـــــــــــــــاركة 

المجتمعية

ــــــــد المســــــــتهدفات  تحدي
ة الكميــة ألولويـــات قضـــي

المشاركة المجتمعية

۷۸

١٧٣١ــة/ شابـ ٣٧٨
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خطوات تحديد األولويات والمستهدفات

أعـداد اف المعنيـة، وكانـت أولوية عناصر اإلطار المفاهيميِّ لقضية المشاركة المجتمعية للشباب، عبر استطالعاٍت إلكترونيٍة بمشاركة مختلـف األطـرتم تقييم مدى في هذه المرحلة 
:المشاركين من مختلف األطراف كاآلتي



تقييم األولويات من الفئة المستهدفة من الشباب

افـة منـاطق المملكـة من خالل نشر استطالعات إلكترونية استهدفت عينة الدراسة مـن كالمشاركة المجتمعية تم العمل على إشراك الفئة المستهدفة من الشباب في تقييم أولويات قضية 

:وفق اآلتي) ـة/ شاب٧٬٦٢٣٬٣٣٦(، حيث بلغ إجمالي عدد الشباب في المملكة ٢٠١٧بناء على نتائج بيانات دائرة اإلحصاء لعام ) ـة/ شاب ٣٤٠( والتي بلغت 

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
۱

فئات العمر
سعودي

إناث ذكور اإلجمالي

١٩-١٥ ٨٩٤٬٨٤٦ ٩٢٦٬١٥٦ ١٬٨٢١٬٠٠٢

٧٬٦٢٣٬٣٣٦
٢٤-٢٠ ٩٨٠٬١٨٥ ١٬٠٧٢٬١٢٩ ٢٬٠٥٢٬٣١٤

٢٩-٢٥ ٩٧٥٬٢٥٢ ٩٩٦٬٠١٧ ١٬٩٧١٬٢٦٩

٣٤-٣٠ ٨٨١٬٩٦١ ٨٩٦٬٧٩٠ ١٬٧٧٨٬٧٥١

ـة/ شاب ٣٤٠

حجم العينة اإلحصائية

ـة/ شاب ٣٧٨

عدد المشاركين باالستطالع

https://www.stats.gov.sa/ar/854-0
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٠٠٠

عدد المشاركينالمنطقة

١٢٧مكة المكرمة

٥٠الرياض

٣٧المدينة المنورة

٥٦المنطقة الشرقية

٩تبوك

١٢القصيم

٦حائل

١٥الجوف

١٨جازان

٣٢عسير

٠الباحة

١الحدود الشمالية

١٥نجران

تقييم األولويات من الفئة المستهدفة من الشباب

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
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تقييم األولويات من الفئة المستهدفة من الشباب

:تم العمل على تحليل نتائج استطالعات الشباب، وكانت نتائج التقييم لعناصر القضية كاآلتي

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
۱

درجة التقييماألولوية

بينالخبراتوالمعارفومشاركةالمتاحةالفرصعلىللتعرففعالٍة تواصٍل قنواتوخلقالمجتمعية،المشاركةبمفهومالشبابوعيرفع١
%٢٠٫٩الشباب

%١٣٫٤بفاعليةوإدارتهاالمجتمعيةالمشاركةفرصتصميموأدواتوجداراتمهاراتامتالكمنالشبابوتمكينتطوير٢

%٩٫٧ينهابفيماالتعاونوتنسيقمجاالتها،بمختلفالشبابلفئةالمجتمعيةالمشاركةفيالمتخصصةالكياناتوتطويرتأسيس٣

والجداراتاراتالمهمن)ربحيغير-خاص-حكومي(المختلفةالقطاعاتداخلللشبابالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمعنييناألفرادتمكين٤
%١٧٫٣المطلوبة

%١٤٫٦والمهنيةلميةوالعالبحثيةالمجاالتمختلففيقدراتهموبناءالشباب،لفئةالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمختصينوتمكينتطوير٥

%١١٫٣أدوارهموتوضيحينالمعنيتحديدفييساهمبماللشباب؛المجتمعيةللمشاركةشموليٍة ومستهدفاٍت وتشريعاٍت استراتيجياٍت صياغة٦

منالمنبثقةابللشبالمجتمعيةالمشاركةفرصوإدارةلتصميمالمختلفةالقطاعاتطبيعةمعمتوائمٍة عمليٍة وإجراءاٍت لوائحتصميم٧
%١٢٫٨الرسميةواالستراتيجياتالتشريعات

62 |  اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –المشاركة المجتمعية 



تقييم األولويات من أصحاب العالقة بالقضية

أوليـات  لتقيـيممن المؤسسة على جمع المدخالت من كافة أصحاب العالقة المؤثرين في قضية المشـاركة المجتمعيـة للشـباب، تـم نشـر اسـتطالٍع إلكترونـيٍّ احرص

العمـل التطـوعي، الريـادة االجتماعيـة، (صاحب عالقٍة من مختلف مسارات المشاركة المجتمعيـة ) ١٧(عناصر اإلطار المفاهيميِّ للقضية، حيث شارك في االستطالع 

:من عدة جهاٍت تمثل التصنيف التالي ألصحاب العالقة) تصميم وتنفيذ السياسات

:تم العمل على تحليل نتائج استطالعات أصحاب العالقة، وكانت نتائج التقييم لعناصر القضية كاآلتي

المشاركة المجتمعية أولويات : القسم الثاني
۲

معية الجهات التي توفر فرص المشاركة المجت

للشباب

العرض

هل يسالجهات التي يتواجد فيها الشباب و
للفئة المستهدفةوصولها

الطلب

ت الجهات التي تعمل على صياغة التشريعا

المنظمة للمشاركة المجتمعية

التشريعات

الجهات التي توجه المشاركة المجتمعية 

للشباب؛ لشمولية تأثيرها وتخصصها

صناعة الوعي والتوجهات

درجة التقييماألولوية#

بينالخبراتوالمعارفومشاركةالمتاحةالفرصعلىللتعرففعالٍة تواصٍل قنواتوخلقالمجتمعية،المشاركةبمفهومالشبابوعيرفع١
%١٦٫٣الشباب

%١٠٫٩بفاعليةوإدارتهاالمجتمعيةالمشاركةفرصتصميموأدواتوجداراتمهاراتامتالكمنالشبابوتمكينتطوير٢
%١٥٫٥ينهابفيماالتعاونوتنسيقمجاالتها،بمختلفالشبابلفئةالمجتمعيةالمشاركةفيالمتخصصةالكياناتوتطويرتأسيس٣
والجداراتاراتالمهمن)ربحيغير-خاص-حكومي(المختلفةالقطاعاتداخلللشبابالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمعنييناألفرادتمكين٤

%١٥٫٣المطلوبة
%١٥٫١والمهنيةلميةوالعالبحثيةالمجاالتمختلففيقدراتهموبناءالشباب،لفئةالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمختصينوتمكينتطوير٥
%١٦٫٩أدوارهموتوضيحينالمعنيتحديدفييساهمبماللشباب؛المجتمعيةللمشاركةشموليٍة ومستهدفاٍت وتشريعاٍت استراتيجياٍت صياغة٦
منالمنبثقةابللشبالمجتمعيةالمشاركةفرصوإدارةلتصميمالمختلفةالقطاعاتطبيعةمعمتوائمٍة عمليٍة وإجراءاٍت لوائحتصميم٧

%١٠٫٠الرسميةواالستراتيجياتالتشريعات
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تقييم األولويات من الخبراء المحليين

:تم العمل على تحليل نتائج استطالعات الخبراء المحليين بالقضية، وكانت نتائج التقييم لعناصر القضية كاآلتي

درجة التقييماألولوية#

بينالخبراتوالمعارفومشاركةالمتاحةالفرصعلىللتعرففعالٍة تواصٍل قنواتوخلقالمجتمعية،المشاركةبمفهومالشبابوعيرفع١
%١٩٫٠الشباب

%٢٢٫٢بفاعليةوإدارتهاالمجتمعيةالمشاركةفرصتصميموأدواتوجداراتمهاراتامتالكمنالشبابوتمكينتطوير٢
%١٤٫٧ينهابفيماالتعاونوتنسيقمجاالتها،بمختلفالشبابلفئةالمجتمعيةالمشاركةفيالمتخصصةالكياناتوتطويرتأسيس٣
والجداراتاراتالمهمن)ربحيغير-خاص-حكومي(المختلفةالقطاعاتداخلللشبابالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمعنييناألفرادتمكين٤

%١٤٫١المطلوبة
%١٨٫١والمهنيةلميةوالعالبحثيةالمجاالتمختلففيقدراتهموبناءالشباب،لفئةالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمختصينوتمكينتطوير٥
%٦٫٧أدوارهموتوضيحينالمعنيتحديدفييساهمبماللشباب؛المجتمعيةللمشاركةشموليٍة ومستهدفاٍت وتشريعاٍت استراتيجياٍت صياغة٦
منالمنبثقةابللشبالمجتمعيةالمشاركةفرصوإدارةلتصميمالمختلفةالقطاعاتطبيعةمعمتوائمٍة عمليٍة وإجراءاٍت لوائحتصميم٧

%٥٫٢الرسميةواالستراتيجياتالتشريعات

المشاركة المجتمعية أولويات : القسم الثاني
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۳



تقييم األولويات من مؤسسة الراجحي اإلنسانية

علـى النتيجـة النهائيـة ريات عناصر اإلطار المفاهيمي للقضية من منظور مؤسسة الراجحي اإلنسانية، مع تحديد نسبة تأثير لكل مـن المحـاووتم العمل على صياغة ستة محاور رئيسة لتقييم أول

: لتقييم األولويات وفق اآلتي

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
٤

ــــــــــــاط باألهــــــــــــداف  االرتب
سةاالستراتيجية للمؤس

تــــوفر الجــــدارات والخبــــرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــة إلدارة  المعرفي

التدخالت

تـــــــــــــــوفر اإلمكانيـــــــــــــــات 
والمــــوارد الماديــــة إلدارة 

وتنفيذ التدخالت

وجــــود خبــــراٍت ومنجــــزاٍت 
سابقٍة في التدخالت

و وجود شـراكاٍت فاعلـة، أ
القـــــــــــدرة علـــــــــــى بنـــــــــــاء 
الشـــــراكات مـــــع أصـــــحاب 

المصلحة

مـــدى االهتمـــام وقابليـــة
ي من قبـل م نسـوبي التبنِّ

المؤسســــــــــة بمختلــــــــــف 
مستوياتهم اإلدارية

۱۲۳٤٥٦

المحور

٢٥%١٠%١٠%٢٠%١٠%٢٥% نسبة 
التأثير
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v تقييم األولويات من مؤسسة الراجحي اإلنسانية

:تم العمل على تحليل نتائج المؤسسة، وكانت نتائج التقييم لعناصر القضية كاآلتي

درجة التقييماألولوية#

بينالخبراتوالمعارفومشاركةالمتاحةالفرصعلىللتعرففعالٍة تواصٍل قنواتوخلقالمجتمعية،المشاركةبمفهومالشبابوعيرفع١
%١٤٫٥الشباب

%١٥٫٠بفاعليةوإدارتهاالمجتمعيةالمشاركةفرصتصميموأدواتوجداراتمهاراتامتالكمنالشبابوتمكينتطوير٢
%١٨٫٣ينهابفيماالتعاونوتنسيقمجاالتها،بمختلفالشبابلفئةالمجتمعيةالمشاركةفيالمتخصصةالكياناتوتطويرتأسيس٣

والجداراتاراتالمهمن)ربحيغير-خاص-حكومي(المختلفةالقطاعاتداخلللشبابالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمعنييناألفرادتمكين٤
%١١٫٢المطلوبة

%١٣٫٩والمهنيةلميةوالعالبحثيةالمجاالتمختلففيقدراتهموبناءالشباب،لفئةالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمختصينوتمكينتطوير٥
%١٣٫٣أدوارهموتوضيحينالمعنيتحديدفييساهمبماللشباب؛المجتمعيةللمشاركةشموليٍة ومستهدفاٍت وتشريعاٍت استراتيجياٍت صياغة٦

منالمنبثقةابللشبالمجتمعيةالمشاركةفرصوإدارةلتصميمالمختلفةالقطاعاتطبيعةمعمتوائمٍة عمليٍة وإجراءاٍت لوائحتصميم٧
%١٣٫٨الرسميةواالستراتيجياتالتشريعات

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
٤
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تحليل مدخالت التقييم من كافة الخطوات السابقة

:بعد تحليل نتائج تقييم مختلف األطراف ألولويات القضية، كانت درجات التقييم لكل فئٍة كاآلتي 

أصحاب الشباباألولوية#
المؤسسةالخبراءالعالقة

الفرصلىعللتعرففعالٍة تواصٍل قنواتوخلقالمجتمعية،المشاركةبمفهومالشبابوعيرفع١
%١٤٫٥%١٩٫٠%١٦٫٣%٢٠٫٩الشباببينوالخبراتالمعارفومشاركةالمتاحة

يةالمجتمعالمشاركةفرصتصميموأدواتوجداراتمهاراتامتالكمنالشبابوتمكينتطوير٢
%١٥٫٠%٢٢٫٢%١٠٫٩%١٣٫٤بفاعليةوإدارتها

مجاالتها،فبمختلالشبابلفئةالمجتمعيةالمشاركةفيالمتخصصةالكياناتوتطويرتأسيس٣
%١٨٫٣%١٤٫٧%١٥٫٥%٩٫٧بينهافيماالتعاونوتنسيق

-حكومي(فةالمختلالقطاعاتداخلللشبابالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمعنييناألفرادتمكين٤
%١١٫٢%١٤٫١%١٥٫٣%١٧٫٣المطلوبةوالجداراتالمهاراتمن)ربحيغير-خاص

مختلففيهمقدراتوبناءالشباب،لفئةالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمختصينوتمكينتطوير٥
%١٣٫٩%١٨٫١%١٥٫١%١٤٫٦والمهنيةوالعلميةالبحثيةالمجاالت

يساهمبمالشباب؛لالمجتمعيةللمشاركةشموليٍة ومستهدفاٍت وتشريعاٍت استراتيجياٍت صياغة٦
%١٣٫٣%٦٫٧%١٦٫٩%١١٫٣أدوارهموتوضيحالمعنيينتحديدفي

فرصدارةوإلتصميمالمختلفةالقطاعاتطبيعةمعمتوائمٍة عمليٍة وإجراءاٍت لوائحتصميم٧
%١٣٫٨%٥٫٢%١٠٫٠%١٢٫٨الرسميةواالستراتيجياتالتشريعاتمنالمنبثقةللشبابالمجتمعيةالمشاركة

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
٥
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تحليل مدخالت التقييم من كافة الخطوات السابقة

ي لألولويات، وكانت النتائج ال% ٢٥للتعرف على أولويات القضية من منظور مختلف األطراف، تم تحديد وزن مدخالت كل طرٍف لتمثل  نهائيـة من نتيجة التقييم الكلِّ
:كاآلتي

أصحاب الشباباألولوية#
التقييم المؤسسةالخبراءالعالقة

علىعرفللتفعالٍة تواصٍل قنواتوخلقالمجتمعية،المشاركةبمفهومالشبابوعيرفع١
%١٨%٤%٥%٤%٥الشباببينوالخبراتالمعارفومشاركةالمتاحةالفرص

المشاركةفرصتصميموأدواتوجداراتمهاراتامتالكمنالشبابوتمكينتطوير٢
%١٦%٤%٥%٤%٣بفاعليةوإدارتهاالمجتمعية

مختلفبالشبابلفئةالمجتمعيةالمشاركةفيالمتخصصةالكياناتوتطويرتأسيس٣
%١٥%٥%٤%٤%٣بينهافيماالتعاونوتنسيقمجاالتها،

مختلفةالالقطاعاتداخلللشبابالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمعنييناألفرادتمكين٤
%١٤%٣%٤%٤%٤المطلوبةوالجداراتالمهاراتمن)ربحيغير-خاص-حكومي(

فيدراتهمقوبناءالشباب،لفئةالمجتمعيةالمشاركةبتفعيلالمختصينوتمكينتطوير٥
%١٥%٣%٥%٤%٤والمهنيةوالعلميةالبحثيةالمجاالتمختلف

بماللشباب؛يةالمجتمعللمشاركةشموليٍة ومستهدفاٍت وتشريعاٍت استراتيجياٍت صياغة٦
%١٢%٣%٢%٤%٣أدوارهموتوضيحالمعنيينتحديدفييساهم

فرصوإدارةيملتصمالمختلفةالقطاعاتطبيعةمعمتوائمٍة عمليٍة وإجراءاٍت لوائحتصميم٧
%١٠%٣%١%٢%٣ةالرسميواالستراتيجياتالتشريعاتمنالمنبثقةللشبابالمجتمعيةالمشاركة

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
٥
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تحليل مدخالت التقييم من كافة الخطوات السابقة

ي لألولويات، وكانت النتائج ال% ٢٥للتعرف على أولويات القضية من منظور مختلف األطراف، تم تحديد وزن مدخالت كل طرٍف لتمثل  نهائيـة من نتيجة التقييم الكلِّ
:كاآلتي

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
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١٦%

١٨%

١٥%

١٤%١٥%

١٠%

١٢%

٥



للشبابالمشاركة المجتمعية تحديد أولويات قضية 
:للشبابالمشاركة المجتمعية بناء على النتائج السابقة، قررت المؤسسة التركيز على األولويات التالية في قضية 

صياغة المؤشرات لمستهدفات أولويات قضية المشاركة المجتمعية

يـذ بمـا يحقـق الهـدف العـام؛ عمليـة التنفضـبطتم العمل في هذه المرحلة علـى صـياغة مؤشـراٍت قياديـٍة ألولويـات القضـية؛ بحيـث ُتعـين علـى متابعـة المشـاريع المختلفـة المتوقـع تنفيـذها، و
:تيالمتمثل في تفعيل المشاركة المجتمعية وإحداث األثر والتقدم المطلوب، وتمت صياغة المؤشرات عبر االستفادة من مجموعة مدخالٍت وفق اآل

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
٦

مكٌن من مجتمٌع شبابيٌّ مت
المهارات والجدارات 

وتصميم وإدارة الفرص

صصٌة كفاءاٌت بشريٌة متخ
ة في المشاركة المجتمعي

االتللشباب بمختلف المج

ٌة وقادرٌة كياناٌت متخصصٌة متمكن
عية على تفعيل المشاركة المجتم

بمختلف المستويات

عاٌت استراتيجياٌت وتشري
اركة شاملٌة وفاعلٌة للمش

المجتمعية

۱۲۳٤
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ة البيانات التاريخي
للمؤسسة

ــــدى التركيــــز علــــى واقــــع التنفيــــذ، ومراجعــــة اإلمكانيــــات المتاحــــة ل

وصـول المؤسسة والجهات المنفذة للمشاريع المختلفة؛ من ناحية ال

ســة للفئــة المســتهدفة، مــن خــالل االطــالع علــى اســتراتيجية المؤس

. وتقارير اإلنجازات السنوية

المسح المكتبي

يـد توجيـه معرفة توزيع الفئة المستهدفة من الناحية الجغرافيـة لتحد

االطـالع ضافة إلـىاإلالمستهدفات؛ بناًء على المعطيات الواقعية، ب

علــى تجــارب عــدٍد مــن المؤسســات األهليــة فــي تحديــد المؤشــرات

.والمستهدفات

يِّ للمنجـزات ا لسـنوية المتحققـة بناًء على النتائج، فإن طريقة الرصد الكمِّ

، ممــا جعـل مــن الصــعب )٢٠١٩–٢٠١٨(كانـت متباينــًة بــين تقـارير العــامين 

عـزز التوجـه المقارنة اإلحصـائية بينهمـا لتحديـد نسـبة زيـادٍة سـنوية، ممـا ي

.لصياغة مؤشراٍت قياديٍة للمشاريع المتوافقة مع األولويات

ـَز بشـكٍل بناًء على النتـائج، فـإن  التوزيـع الجغرافـي للفئـة المسـتهدف ة تركَّ

ة الريـــاض، مكـــة المكرمـــة، المنطقـــ( أساســـيٍّ فـــي ثـــالث منـــاطق، وهـــي 

ــ)الشــرقية ى ، وفيمــا يخــص تجــارب المؤسســات األهليــة، تــم االطــالع عل

ـــد م ؤشـــراٍت ثالثـــة نمـــاذج؛ لكـــلٍّ منهـــا طريقـــٌة مختلفـــة، لكـــن دون تحدي

.ومستهدفاٍت كميٍة قيادية



صياغة المؤشرات لمستهدفات أولويات قضية المشاركة المجتمعية

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
۷
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مجتمٌع شبابيٌّ متمكٌن من المهارات والجدارات وتصميم وإدارة الفرص ١

ن شأنها ؛ التي متطوير وتمكين فئة الشباب من امتالك المهارات والجدارات المتخصصة في المشاركة المجتمعية، التي تساعدهم على تصميم وإدارة الفرص

.زيادة خلق الفرص، وإشراك الشباب، واالنتشار الجغرافي، لتفعيل المشاركة المجتمعية

وصف 
األولوية

جهة القياس والمتابعة تعريف المؤشر المؤشر

.الجهة المنفذة للمشاريع•
.متابعة التقارير من الجهة المانحة•

ن فـــي أي هـــو مؤشـــٌر عـــدديٌّ يهـــتمُّ بحصـــر جميـــع المشـــاركي
لفئـة نشاٍط من أنشـطة المشـاركة المجتمعيـة المنفـذة مـع ا

.المستهدفة

عـــدد الشـــباب والشـــابات فـــي جميـــع المنـــاطق اإلداريـــة داخـــل المملكـــة، # 
.دين من مشاريع المشاركة المجتمعية بكافة المساراتيالمستف

.الجهة المنفذة للمشاريع•
.متابعة التقارير من الجهة المانحة•

ن مجمــوع مؤشــٌر نســبيٌّ يهــدف لمعرفــة نســبة المــؤهلين مــ
.المشاركين في األنشطة المختلفة .ٍة متخصصةنسبة الشباب والشابات الذين تم تأهيلهم ضمن برامج تدريبي% 

.الجهة المانحة أو أي جهٍة محايدة• .دىمؤشٌر نسبيٌّ يهدف لقياس النتائج بعيدة الم احــدًة نســبة الشــباب والشــابات الممارســين علــى األقــل مهــارًة أو جــدارًة و% 
.بعد التأهيل



صياغة المؤشرات لمستهدفات أولويات قضية المشاركة المجتمعية

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
۷
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كفاءاٌت بشريٌة متخصصٌة في المشاركة المجتمعية للشباب بمختلف المجاالت ٢

والمهنيـة؛ ة والعلميةتطوير وتمكين المختصين بالمشاركة المجتمعية لفئة الشباب من تصميم وإدارة الفرص، وبناء قدراتهم المختلفة في المجاالت البحثي

.رفع كفاءة أدائهمل

وصف 
األولوية

جهة القياس والمتابعة تعريف المؤشر المؤشر

.الجهة المنفذة للمشاريع•
.متابعة التقارير من الجهة المانحة•

ن فـــي أي هـــو مؤشـــٌر عـــدديٌّ يهـــتمُّ بحصـــر جميـــع المشـــاركي
لفئـة نشاٍط من أنشـطة المشـاركة المجتمعيـة المنفـذة مـع ا

.المستهدفة

عـــدد الشـــباب والشـــابات فـــي جميـــع المنـــاطق اإلداريـــة داخـــل المملكـــة، # 
.دين من مشاريع المشاركة المجتمعية بكافة المساراتيالمستف

.الجهة المنفذة للمشاريع•
.متابعة التقارير من الجهة المانحة•

ن مجمــوع مؤشــٌر نســبيٌّ يهــدف لمعرفــة نســبة المــؤهلين مــ
.المشاركين في األنشطة المختلفة .ٍة متخصصةنسبة الشباب والشابات الذين تم تأهيلهم ضمن برامج تدريبي% 

.الجهة المانحة أو أي جهٍة محايدة• .دىمؤشٌر نسبيٌّ يهدف لقياس النتائج بعيدة الم احــدًة نســبة الشــباب والشــابات الممارســين علــى األقــل مهــارًة أو جــدارًة و% 
.بعد التأهيل



صياغة المؤشرات لمستهدفات أولويات قضية المشاركة المجتمعية

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
۷
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كياناٌت متخصصٌة متمكنٌة وقادرٌة على تفعيل المشاركة المجتمعية بمختلف المستويات ٣

وبنـاء يـل الشـركات خلق وتطوير الكيانات المتخصصة في المشاركة المجتمعية للشباب؛ بما يحقق شمولية االختصاصات والمجاالت، وبناء قدراتهم في تفع

.جسور الدعم المختلفة

وصف 
األولوية

جهة القياس والمتابعة تعريف المؤشر المؤشر

.الجهة المنفذة للمشاريع•
.متابعة التقارير من الجهة المانحة•

ــ ــات الجدي ــم هــو مؤشــٌر عــدديٌّ يهــتمُّ بحصــر الكيان ــي ت دة الت
.إنشاءها

سـارات مـن معدد الكيانات الجديدة التي تـم بناءهـا، والتـي تخـدم أي مسـارٍ # 
.المشاركة المجتمعية

.الجهة المنفذة للمشاريع•
.متابعة التقارير من الجهة المانحة•

م العمل معها؛ هو مؤشٌر عدديٌّ يهتمُّ بحصر الكيانات التي ت
.سواًء من ناحيٍة تطويرية، أو تنظيمية

مـــن عـــدد الكيانـــات التـــي تـــم تطويرهـــا وتحســـينها، والتـــي تخـــدم أي مســـارٍ # 
.مسارات المشاركة المجتمعية

.الجهة المانحة أو أي جهٍة محايدة•
ــة العمــل مــع الكي ــاس فاعلي ــات مؤشــر نســبية؛ يهــدف لقي ان

.اليةالمختلفة على المدى البعيد، وقياس االستدامة الم .نسبة الكيانات القادرة على تحقيق االستدامة المالية% 



صياغة المؤشرات لمستهدفات أولويات قضية المشاركة المجتمعية

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
۷
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استراتيجياٌت وتشريعاٌت شاملٌة وفاعلٌة للمشاركة المجتمعية ٤

لهامة لتفعيل اتوجود االستراتيجيات والتشريعات الشاملة؛ من خالل مراجعة التشريعات الحالية، وإبداء المقترحات التطويرية، وتصورات استحداث التشريعا

.المشاركة المجتمعية، بما يساهم في تحديد المعنيين وتوضيح أدوارهم

وصف 
األولوية

جهة القياس والمتابعة تعريف المؤشر المؤشر

.الجهة المانحة أو أي جهٍة محايدة• .شكٍل عامهو مؤشٌر عدديٌّ يهتمُّ بحصر عدد المبادرات ب ات عـــــدد المبـــــادرات االســـــتراتيجية التـــــي تســـــتهدف صـــــناعة االســـــتراتيجي# 
.والتشريعات



تحديد المستهدفات الكمية ألولويات قضية المشاركة المجتمعية

د  :عدة مدخالت، من أهمهامستهدفاٍت كميٍة بشكٍل سنويٍّ لكل أولوية، بما يتوافق مع المؤشرات القيادية بناًء علىمن المفترض أن ُتحدَّ

المشاركة المجتمعيةأولويات : القسم الثاني
۸
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األهداف والتوجهات 
نآراء الخبراء والمختصياالستراتيجية ز مناطق اهتمام وتركي

المؤسسة الموازنة السنوية



ــــــــث ــــــــدخالت : القســــــــم الثال األدوات والت
المشاركة المجتمعيةالتنموية في 



:مدخل تعريفي بالقسم الثالث

لعالقة، اب اهذا القسم على تحديد األدوات والتدخالت التنموية في قضية المشاركة المجتمعية من خالل إقامة ورشة عمل القتراح األدوات بمشاركة أصحيعمل 
اب لـألدوات إضـافًة إلـى رصـد تفضـيالت فئـة الشـب. واستخدام األدوات المناسبة لهذا النوع من ورش العمل، ومـن ثـم تقيـيم األدوات المقترحـة خـالل ورشـة العمـل

.كة المجتمعيةشارالمقترحة، ومن ثم الخروج بقائمة نهائية لألدوات المقترح االستفادة منها في إنجاح التدخالت التنموية التي سيتم تنفيذها في مجال الم

:مراحل عمل المشروع

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

تحرير مفهوم وأشكال 
المشاركة المجتمعية 

للشباب

بناء اإلطار المفاهيمي 
للمشاركة المجتمعية

تحديد األولويات 
والمستهدفات

اقتراح األدوات 
والتدخالت

وضع خارطة الجهات 
والمبادرات
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار التطوع

تطوير وتمكين الشباب من امتالك مهارات وجدارات وأدوات تصميم فرص المشاركة المجتمعية وإدارتها بفاعليةاألولوية

ت
وا

ألد
ا

.احتضان المبادرات البتكار حلوٍل مبتكرة١

.برامج تمكين المتطوعين٢

.التطوع من خالل الخدمة٣

.برامج تثقيفيٌة وتوعويٌة عن التطوع٤

.تمويل المبادرات٥

.في البرامج التطوعية لتعزيز التجربة لدى الشاب) الوالدين(إشراك التطوع العائلي ٦

.إشراك الطالب في المبادرات المدرسية وتوزيع المهام٧

.تأهيل الطالب على إرشاد الطالب٨

.إشراك الطالب في المبادرات الجامعية وتوزيع المهام٩

.الشراكات مع القطاعات الحكومية لتسهيل المهام١٠

األدوات في مسار التطوع 
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار التطوع

علمية والمهنيةتطوير وتمكين المختصين من تفعيل المشاركة المجتمعية لفئة الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجاالت البحثية والاألولوية

ت
وا

ألد
ا

ٌة تدريبية ١ .إلكترونيةمنصَّ

).دبلوم(درجٌة علميٌة في التطوع ٢

.دبلوم تأهيل معلٍم أو مختص٣

.تدريب المختصين وتأهيلهم في المجاالت المختصة٤

.التدريب على مسارات العمل التطوعي٥

.منصٌة وطنيٌة شرفيٌة إلبراز جهود المختصين في العمل التطوعي٦

.إطالق جائزٍة للعمل التطوعي٧

.صندوٌق ماليٌّ لتمكين المختصين في التطوع٨

.الممارسات والتطبيقات التي تم التعلم منها٩

.رخصة اإلرشاد التطوعي١٠

األدوات في مسار التطوع 
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار التطوع

يح أدوارهمصياغه استراتيجياٍت وتشريعاٍت ومستهدفاٍت شموليٍة للمشاركة المجتمعية بما يساهم في تحديد المعنيين وتوضاألولوية

ت
وا

ألد
ا

.تعزيز ممارسات التأييد والمناصرة في المشاركة المجتمعية١

.دراساٌت ومقارناٌت بين الدول التي لها تجارب في العمل التطوعي وأثره٢

.معايير وطنيٌة العتماد ممارسات التطوع٣

).إلخ..ثقافي-مجتمعي–بيئي (معياٌر وطنيٌّ لقياس أثر التطوع بكافة مجاالته ٤

.وثيقٌة تجمع أصحاب المصلحة للعمل وفق رؤيٍة واحدٍة لتفعيل التطوع٥

.اعتماد المسميات التطوعية رسميًا في الخدمة المدنية٦

.نظاٌم تشريعيٌّ لتفعيل وتحفيز الطالب؛ كشهاداٍت وحوافز٧

.إدراج مقياس التطوع في بعض التخصصات التطوعية٨

.وضع سياساٍت وتشريعاٍت لفرق الطوارئ أثناء األزمات٩

األدوات في مسار التطوع 
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار الريادة االجتماعية 

تطوير وتمكين الشباب من امتالك مهارات وجدارات وأدوات تصميم فرص المشاركة المجتمعية وإدارتها بفاعليةاألولوية

ت
وا

ألد
ا

.(prototype)التدريب على صناعة النماذج األولية لألفكار االجتماعية ١

.جتماعيةورش عمٍل لتمكين الشباب من مهارات وأدوات الريادة اإل٢

).problem solving(المشكالت لحلِّ برامج فنِّ ٣

).االقتصاد التضامني(المغرب العربي فيورش عمٍل مع بيوت الخبرة ٤

.بنٌك معرفيٌّ لمجاالت العمل المعرفي٥

.صناعة محتوًى لمفهوم الريادة االجتماعية٦

).تعزيز ثقافة(ورش عمل تعزيز مفهوم الريادة االجتماعية ٧

ص للشركات المحتضنة لمنشآت، وأما٨ .رات المناطقصناديق دعم مشاريع االبتكار االجتماعي، غير هادفٍة للربح، ُتَخصَّ

ٌة لربط المتحمسين للريادة وأصحاب األفكار٩ .منصَّ

.دبلوم الريادة االجتماعية١٠

األدوات في مسار الريادة االجتماعية
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار الريادة االجتماعية 

علمية والمهنيةتطوير وتمكين المختصين من تفعيل المشاركة المجتمعية لفئة الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجاالت البحثية والاألولوية

ت
وا

ألد
ا

.شهادات ممارسين وتأهيل دبلوماٍت متخصصٍة في العمل مع الشباب١

.لعاملين مع بعض الفئات الشبابية الخاصة؛ كاأليتام، والمعاقينادعم متخصصين من٢

.  ابتكار برنامج دعم المبادرات والمبادرين وتأهيلهم الشخصي٣

.دبلوم مع شراكات خارجية٤

.تمكين الشباب من مكاٍن مرٍح وممثٍل للشباب، وترصد فيه اهتماماتهم واتجاهاتها٥

.تأهيل المعلمين إلدارة الحوار والتيسير واالستماع٦

.دعم مواصفات العاملين مع الشباب، وتبني تأهيل المتخصصين على ذلك٧

ياٍت ٨ .متخصصٍة في الريادة االجتماعية) تنمويةحاضنات(دعم إنشاء ُمَنمِّ

.التركيز على العنصر النسائيِّ وتمكين المتخصصات٩

.تصميم برامج متخصصٍة للمشاركين في مجالس تصميم وتنفيذ السياسات١٠

األدوات في مسار الريادة االجتماعية
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار الريادة االجتماعية 

يق التعاون فيما بينهالفئة الشباب بمختلف مجاالتها وتنس) الريادة االجتماعية(تأسيس وتطوير الكيانات المتخصصة في المشاركة المجتمعية األولوية

ت
وا

ألد
ا

.أدلٌة عمليٌة لإلجراءات والسياسات١

.األندية الطالبية٢

).حمالٌت تسويقية(التسويق ٣

.األندية التابعة لمراكز األحياء٤

.تحسين الصورة الذهنية للصناعة، ريادة األعمال االجتماعية٥

.صناديق دعم الشركات االجتماعية٦

.لشركات العاملة في الريادة االجتماعيةادعم٧

.الزيارات للمصانع، ورش العمل٨

.احتضان منشآت الريادة االجتماعية٩

.تأسيس مجتمعاٍت في الريادة االجتماعية١٠

األدوات في مسار الريادة االجتماعية
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار الريادة االجتماعية 

يح أدوارهمصياغه استراتيجياٍت وتشريعاٍت ومستهدفاٍت شموليٍة للمشاركة المجتمعية بما يساهم في تحديد المعنيين وتوضاألولوية

ت
وا

ألد
ا

.الدراسات واألبحاث١

.دراسة أثر دعم المشاريع االجتماعية، تحليل الواقع٢

).الجمعيات: مثل(اإلعفاءات الضريبية والزكاة بناًء على األثر ٣

ة التمويل الجماعيِّ في األثر ٤ ).القياس والمتابعة(منصَّ

.منظومة دعم بناء األثر٥

.طرح التجارب الناجحة٦

).مستثمرين-مانحة -جهاٌت حكومية (سندات التأثير االجتماعي ٧

.مقابل األثر..) مكان، رواتب(رعاية الشركات االجتماعية ٨

.دعم العمليات الشرائية من المشاريع الريادة٩

األدوات في مسار الريادة االجتماعية
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار إشراك الشباب

تطوير وتمكين الشباب من امتالك مهارات وجدارات وأدوات تصميم فرص المشاركة المجتمعية وإدارتها بفاعليةاألولوية

ت
وا

ألد
ا

.التوعية بالمستهدفات الوطنية والبرامج/ الوعي بالمستهدفات الوطنية والبرامج١

ي الحقائق والتعامل مع االرقام٢ و بناء مراكز أو مبادراٍت التأهيل على التحليل المعلوماتيِّ المبنيِّ على الواقع، أ-أدوات تقصِّ
.معلوماتيٍة وبحثيٍة لدعم القضية

.التأهيل على بناء المبادرات وكتابة المقترحات/ بناء المبادرات ومهارات كتابة المقترحات٣

:  مثال«غرف التجارب ألعاب-صناعة بيئاٍت تحاكي الواقع (تجربة التاجر الصغير بهدف خلق بيئٍة تحاكي المسؤوليات المختلفة ٤
).»الغرفة السرية

.مهارات صناعة القراء، القيادة، حل المشكالت/ تدريبات على مهارات اإللقاء/ تمكين مهارات اإللقاء٥

.لقاءاٌت متفرقٌة حواريٌة لَبْلَوَرة مبادراٍت شبابيٍة مشاركٍة هم صانعو القرار فيها٦

.خلق ممارساٍت للفئة العمرية للمسؤوليات المختلفة٧

.أندية المناظرة والنقاش٨

..تعزيز جدارة المسؤولية، والتمثيل للجان، و٩

.ملتقيات المجالس الشبابية المتخصصة في صناعة السياسات١٠

إشراك الشباباألدوات في مسار 
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار إشراك الشباب

علمية والمهنيةتطوير وتمكين المختصين من تفعيل المشاركة المجتمعية لفئة الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجاالت البحثية والاألولوية

ت
وا

ألد
ا

.ابتكار برنامج دعم المبادرات والمبادرين وتأهيلهم الشخصي١

.دعم مواصفات العاملين مع الشباب وتبني تأهيل المتخصصين على ذلك٢

.تمكين الشباب من مكاٍن مرٍح وممثٍل للشباب، وترصد فيه اهتماماتهم واتجاهاتها٣

.تأهيل المعلمين إلدارة الحوار والتيسير واالستماع٤

.دعم متخصصين من العاملين مع بعض الفئات الشبابية الخاصة؛ كاأليتام، والمعاقين٥

.تحليل االحتياجات التدريبية للمجالس الشبابية، ورصد الفجوات٦

.بناء وتبني رخصٍة الحتراف التعامل مع الشباب٧

.تصميم برامج متخصصٍة للمشاركين في مجالس تصميم وتنفيذ السياسات٨

إشراك الشباباألدوات في مسار 
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار إشراك الشباب

يق التعاون فيما بينهالفئة الشباب بمختلف مجاالتها وتنس) الريادة االجتماعية(تأسيس وتطوير الكيانات المتخصصة في المشاركة المجتمعية األولوية

ت
وا

ألد
ا

.دعم األندية الطالبية وتعزيز برامج صناعة السياسات١

.دعم المجالس الشبابية في مجالس الجمعيات التنسيقية٢

.ملتقيات وندوات الكيانات المميزة في تعاملها مع الشباب٣

.التأسيس للكيانات المتخصصة٤

.تعزيز الكيانات والجمعيات الشبابية بوحداٍت متخصصٍة في الشباب وتصميم السياسات٥

.المقياس الوطنيُّ للشباب، واالستفادة من تجارب األكاديميين٦

.أشهر٦الدعم التشغيليُّ للكيانات المتخصصة، ودعم التفرغ لمدد حول ٧

.رصد الجوائز الحالية وإبرازها٨

.التعامل مع التحدي المالي٩

.مرصٌد للشباب يجمع اتجاهات احتياجات الشباب والدراسات المختصة بهم١٠

إشراك الشباباألدوات في مسار 
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مسار إشراك الشباب

يح أدوارهمصياغه استراتيجياٍت وتشريعاٍت ومستهدفاٍت شموليٍة للمشاركة المجتمعية بما يساهم في تحديد المعنيين وتوضاألولوية

ت
وا

ألد
ا

.مراجعة وتفعيل آلية عمل المجالس في المدارس الطالبية١

.خلق تجربٍة ناجحٍة من المجالس الشبابية، ومشاركتها، واحتضان تجربتها، وتعميمها٢

.تبني مقترحاٍت وتطويراٍت على السياسات، وتنفيذ الحالية منها٣

.دراسٌة لتحليل التشريعات الحالية المتعلقة بإشراك الشباب في صناعة السياسات وتنفيذها٤

.تفعيل المجالس االستشارية الشبابية الموجهة والداعمة للمجالس الرسمية الممثلة٥

.هم بشكٍل مباشرالدفع نحو تمثيل الشباب بشكٍل معتبٍر وصحيٍح في تصميم السياسات وتنفيذها؛ خاصًة المتعلقة ب٦

إشراك الشباباألدوات في مسار 



المبــــادرات والجهــــات ذات : القســــم الرابــــع
ةالعالقـــة بأولويـــات المشـــاركة المجتمعيـــ



:مدخل تعريفي بالقسم الرابع

، إضافًة إلى بادراتهذا القسم على توضيح المبادرات المقترحة في أولويات المشاركة المجتمعية، وتحديد الجهات التي ُيمكن التعاون معها لتنفيذ هذه الميعمل 
.تحديد النطاق الجغرافي للمبادرة والشريحة المستهدفة بشكٍل مباشر
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ن تطوير وتمكين الشباب م
امتالك مهارات وجدارات 

المشاركة المجتمعية

ن تطوير وتمكين المختصي
من تفعيل المشاركة 

المجتمعية  لفئة الشباب
وبناء قدراتهم في مختلف
ة المجاالت البحثية والعلمي

والمهنية

تأسيس وتطوير الكيانات
المتخصصة في المشاركة
المجتمعية لفئة الشباب
ق بمختلف مجاالتها وتنسي

التعاون فيما بينها

صياغة استراتيجياٍت 
وتشريعاٍت ومستهدفاٍت 

شموليٍة للمشاركة 
المجتمعية بما يساهم في

ح تحديد المعنيين وتوضي
أدوارهم

۱۲۳٤
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تطوير وتمكين الشباب من امتالك مهارات وجدارات المشاركة المجتمعية۱
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تطوير وتمكين الشباب من امتالك مهارات وجدارات المشاركة المجتمعيةاألولوية

الفئة توصيف المبادرةمالك المبادرةالمبادرة
المستهدفة

المكان 
معلوماٌت إضافيةالجغرافي

ملتقى 
قيادات 

المبادرات 
التطوعية

مؤسسة العنود 
الخيرية

القياديةادرالكوتأهيلبأهميةالشبابلتنميةالعنودمركزمنإيماناً 
رؤيةلتطلعاتوتحقيقاً التطوعي،العملمجاالتفيالشبابية
تحتالتطوعيةالمبادراتقياداتملتقىأقام٢٠٣٠المملكة

بابيةالشالقياداتتلقتحيث،"المجتمعاتوبناءالتطوع"عنوان
صقلىإليهدفا،مكثفيبياتدربرنامجاالملتقىفيالمشاركة

المبادراتوإدارةقيادةمجالفيوتأهيلهممهاراتهم،وتطوير
.التطوعية

السيدات
سنة٢٥-١٨

مناطق 
المملكة

قدم البرنامج حسب ما هو منشورٌ 
فقط٢٠١٨/٢٠١٩عام 

مؤسسة العنود عهوايتي تطو
الخيرية

تطوعهوايتي
ريقطعنوذلكالشباب،وقتاستثمارفكرةعلىالبرنامجيقوم

.التطوعيالعملمظلةتحتالمفضلةلهواياتهمممارستهم

السيدات 
سنة٢٩-٢٠

مناطق 
قدم البرنامج حسب ما هو منشورٌ المملكة

فقط٢٠١٨/٢٠١٩عام 

معسكر ريادة 
األعمال 

االجتماعية
منشآت

:برنامٌج تأهيليٌّ إلعداد رواد عمٍل اجتماعيين، من خالل
.تحويل األفكار االجتماعية إلى نموذٍج أولي-
.تدريٌب مكثٌف في مجال الريادة االجتماعية-
ين في تقديم االستشارة للرواد من خبراء ومستشارين متخصص-

.ريادة األعمال االجتماعية

فئة الشباب
١٨من سن 

عام فأكثر

الرياض
جدة
الخبر

-

http://alanood.org.sa/Ar/Charity/warif/Pages/fgvolunteer_leadership_symposium.aspx
http://alanood.org.sa/Ar/Charity/warif/Pages/fgvolunteer_leadership_symposium.aspx
http://alanood.org.sa/Ar/Charity/warif/Pages/my_hobby.aspx
http://alanood.org.sa/Ar/Charity/warif/Pages/fgvolunteer_leadership_symposium.aspx
https://www.monshaat.gov.sa/ar/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
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تطوير وتمكين الشباب من امتالك مهارات وجدارات المشاركة المجتمعية

تطوير وتمكين الشباب من امتالك مهارات وجدارات المشاركة المجتمعيةاألولوية

الفئة توصيف المبادرةمالك المبادرةالمبادرة
المستهدفة

المكان 
معلوماٌت إضافيةالجغرافي

إدارة الجهود 
التطوعية 

)بيادر(

مؤسسة مركز 
الملك 

عبدالعزيز 
للحوار الوطني

يالوطنللحوارعبدالعزيزالملكمركزمؤسسةخاللمنبرنامٌج 
ثقافةبنشرٍة مهتمشبابيٍة تطوعيٍة مجموعٍة وإدارةبتأسيسيعنى
حوارالثقافةنشرفيدورهموتفعيلالشباب،أوساطبينالحوار

.وأمتهممجتمعاتهمالنهايةوفيوأهليهم،أوًال أنفسهمفي

فئة الشباب
بشكٍل عام

مناطق 
المملكة

قافلة شباب
الغد

جمعية الغد 
للشباب

منللشبابممثليناجتماععلىالغدشبابقافلةفكرةتقوم
يوٍم مدةيستمرلقاءٍ في)وشاباتشباٌب (المملكةمناطقجميع
وطرح،والمسؤولينالمنطقةأميرمعمفتوٍح لقاءٍ عقدثمواحد،

.ومناقشتهاواألفكارالمبادراتأهم

فئة الشباب
بشكٍل عام

مناطق 
المملكة

سم على َقِدَمِت القافلة لخمس موا
في خمسة ٢٠١٢التوالي من عام 

مكة، المدينة، الشرقية، (مناطق 
)جازان، حائل

https://www.kacnd.org/youth/Details/2
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ت البحثية والعلمية تطوير وتمكين المختصين من تفعيل المشاركة المجتمعية لفئة الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجاال
والمهنية

تطوير وتمكين المختصين من تفعيل المشاركة المجتمعية  لفئة الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجاالت البحثية والعلمية والمهنيةاألولوية

الفئة توصيف المبادرةمالك المبادرةالمبادرة
المستهدفة

المكان 
معلوماٌت إضافيةالجغرافي

برنامج إعداد 
المدربين

مركز وارف
ة التابع لمؤسس
العنود الخيرية

منمدًة معتتدريبٍ رخصةومنحهمالمدربينلتدريبيهدفبرنامٌج 
ينمدرببموجبهاليصبحواالخيرية،العنوداألميرةمؤسسةقبل

اتالجهجميعمعوبالشراكةالمملكة،مناطقبعضفيمعتمدين
.وارفزمركبرامجفيالشبابوتأهيلوتطويرتدريببهدفالمعنية،
:األهداف

األكثرليبواألساباألدواتالمدربينوتمكينالتدريبيةالعمليةدعم-
.احترافية

.ةالتدريبيالعمليةكفاءةمنوالرفعالتطوير،فيالمساهمة-
.الشبابمجالفيالمجتمعيحتاجهاالتيللمواضيعالتدريبتوجيه-
.الجودةعلىالمحافظةمعللتدريبأكبرانتشارٍ تحقيق-
جميعفيةالتدريبيبالبرامجلاللتحاقللمستفيدينفرٍص صناعة-

.المملكةمناطق

ن فئة العاملي
ن  والمتخصصي

في العمل 
الشبابي

كافة مناطق 
المملكة

مشروع 
ريادي «

»  مجتمعي

مار إثمار لالستث
االجتماعي

عنجتماعيين،اأعماٍل روادصناعةيستهدفمجتمعيٌّ رياديٌّ برنامٌج 
البرنامجأنحيث،)startups(الـلبرامجمطورةفكرةتطبيقطريق

إرشاٍد شهريتلوهمثمكثف،تدريبيٍّ يوٍم ثمشخصية،بمقابالٍت يبدأ
ىعلمشاريعهميعرضوالكيالمشاركينجمعيتمثممتخصص،

.االجتماعيةالريادةمشاريعفيالمستثمرين

ن فئة العاملي
ن  والمتخصصي

في العمل 
الشبابي

كافة مناطق 
المملكة

ركزٍ ومخبرٍة بيتمنيقدمالبرنامج
تماعيةاالجالريادةتنميةفيمختصٍّ 

ونشراالجتماعي،واالستثمار
القطاعات،كافةعلىمفهومه

وروادالخيريةالجهاتوتدريب
وتقديموتمكينهماألعمال،

الىباإلضافةلهم،االستشارات
االجتماعيةالريادةحلولصناعة

.وتمكينهاالمجتمعيةللقضايا
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والمهنيةتطوير وتمكين المختصين من تفعيل المشاركة المجتمعية  لفئة الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجاالت البحثية والعلمية

تطوير وتمكين المختصين من تفعيل المشاركة المجتمعية  لفئة الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجاالت البحثية والعلمية والمهنيةاألولوية

الفئة توصيف المبادرةمالك المبادرةالمبادرة
المستهدفة

المكان 
معلوماٌت إضافيةالجغرافي

مخيم 
التنمية 
الشبابية

شباب 
مجتمعي

مكثفٍة ٍل عموورشلقاءاٍت فيالشبابمعالعاملينيضمُّ برنامٌج 
الدراساتأحدثعلىالضوءتسليطيتمبحيثأيام،٣مدىعلى

معالعملفيوالعميقةالحديثةوالتجاربالممارساتوأنجح
اعديسبحيثبينهم،والتفاعليةالتشاركيةإطارضمنالشباب،

.للتنفيذوقابليتهااألفكارفاعليةعلىالمشاركين

ن فئة العاملي
ن  والمتخصصي

في العمل 
الشبابي

مناطق 
-المملكة

ركينأصواء
ماعيِّ واالجتالخيريِّ العملقياداتإثراءإلى»واءأص«مشروعيهدف

لمجافيالالزمةواألدواتبالمهاراتالقدراتوتعزيزبالمعلومات،
.األمثلالوجهعلىالمجتمعيةالمشاريعوإدارةصناعة

ن فئة العاملي
ن  والمتخصصي

في العمل 
الشبابي

مناطق 
-المملكة

https://shababm.com/
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تأسيس وتطوير الكيانات المتخصصة في المشاركة المجتمعية لفئة الشباب بمختلف مجاالتها وتنسيق التعاون فيما بينها

تأسيس وتطوير الكيانات المتخصصة في المشاركة المجتمعية لفئة الشباب بمختلف مجاالتها وتنسيق التعاون فيما بينهااألولوية

الفئة توصيف المبادرةمالك المبادرةالمبادرة
المستهدفة

المكان 
معلوماٌت إضافيةالجغرافي

مشروع إدامة

وير مركز التميز لتط
المنظمات غير 
الربحية بجامعة 

الملك فهد 
نللبترول والمعاد

فينياً ومهاحترافياً التطوعيالعملمأسسةإلىيهدفمشروٌع هو
ّي وطنكمعيارٍ اعتمادهتموالذيإدامة،لمعياروفقاً المنظمات

:خاللمنوذلكالمملكة،فيالتطوعإدارةلوحدات
.التطوعإدارةوممارساتأدواتبناء-
.األدواتمنالمنظماتتمكين-
.الوطنيللمعياروفقاً األدواتتطوير-

المنظمات 
المجتمعية 

رة  الموفِّ
للفرص 

التطوعية

كافة مناطق 
المملكة

اردالمووزارةمناْعُتِمدَ المعيار
معيارٍ كاالجتماعيةوالتنميةالبشرية
بشراكاٍت المشروعويعملوطني،

جهاتالوبعضالوزارةمعاستراتيجيٍة 
وحدةً )٣٥٠(تأسيسفيالمانحة

.تطوعية

منح ريادة 
األعمال 

االجتماعية

مؤسسة الملك 
خالد

مشاريعتنفيذبهدفالمتخصصة؛األعماللحاضناتيقدممالّي دعم
التدريبتشملوالتياالجتماعيين،األعماللرواداحتضاٍن 

معيةالمجتمبادراتهمتطويرمنوتمكينهمواإلرشاد،واالستشارات
.الناشئةشركاتهمتسجيلثمعملهم،ونماذج

عموم فئة 
الشباب

كافة مناطق 
المملكة

https://www.kkf.org.sa/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
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تأسيس وتطوير الكيانات المتخصصة في المشاركة المجتمعية لفئة الشباب بمختلف مجاالتها وتنسيق التعاون فيما بينها

تأسيس وتطوير الكيانات المتخصصة في المشاركة المجتمعية لفئة الشباب بمختلف مجاالتها وتنسيق التعاون فيما بينهااألولوية

الفئة توصيف المبادرةمالك المبادرةالمبادرة
المستهدفة

المكان 
معلوماٌت إضافيةالجغرافي

ع حاضنة مصن
ريادة 

األعمال 
االجتماعية

تسامي

العربيةالمملكةفينوعهامنالوحيدةاالجتماعيةالحاضنة
اءإنشمناالجتماعييناألعمالروادتمكينإلىتهدفالسعودية،
ومبتكرًة مستدامةً حلوًال ُتشكلربحية،غيرأوربحيٍة مؤسساٍت 

امتها،واستدفعاليتها،زيادةعلىالتركيزيتم.المجتمعلمشاكل
.شهر)١٢(لمدةمكثٍف قياديٍّ برنامٍج عبراألثر؛ونطاق

عموم فئة 
الشباب

كافة مناطق 
-المملكة

احتضان 
مؤسسات 

الريادة 
المجتمعية

أروقة
عبرتدامة؛ومسقادرٍة مجتمعيٍة مؤسساٍت بناءإلىيهدفبرنامٌج 
محددة،زمنيٍة لفترٍة االحتضانخاللمناالجتماعيين،الروادتمكين
علرفلهمالدعممختلفوتقديممختلفة،عمٍل ورشاتتشمل

.بهمالخاصةالكياناتجاهزيةمستوى

عموم فئة 
الشباب

منطقة مكة 
-المكرمة

http://tasamy.com/our-prog/?id=222
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همصياغة استراتيجياٍت وتشريعاٍت ومستهدفاٍت شموليٍة للمشاركة المجتمعية بما يساهم في تحديد المعنيين وتوضيح أدوار

صياغة استراتيجياٍت وتشريعاٍت ومستهدفاٍت شموليٍة للمشاركة المجتمعية بما يساهم في تحديد المعنيين وتوضيح أدوارهماألولوية

الفئة توصيف المبادرةمالك المبادرةالمبادرة
المستهدفة

المكان 
معلوماٌت إضافيةالجغرافي

مركز الغد 
للسياسات 

الشبابية

جمعية الغد 
للشباب

بابالشتنميةفيللمساهمةللشباب،الغدجمعيةمبادراتإحدى
بدراساتمختصٍّ مركزٍ أولوسيكونالسعودية،العربيةالمملكةفي

األوسطالشرقمستوىعلىالشباب

عموم فئة 
الشباب

كافة مناطق 
-المملكة

ة فكرة منشآتمنصَّ

ةتعزز طريقعني؛التشاركوالتفكيرالمفتوحاالبتكار'فكرة'منصَّ
والخاصَّ العامَّ القطاعتواجهالتيللتحدياتوالحلولاألفـكـار،تـقـديـم

اٍت خاللمن تأكيدعلىفكرةتحدياتفيبالعمل.مفتوحةمنصَّ
للمنشآتويِّ التنمالفكرلنشرسعياً 'للمنشآتالعاّمةالهيئة'غايات

المشروعويهدف.العالمّيةاألساليبباعتمادوالمتوّسطة،الصغيرة
بمنالمنشآتتمكيُن إلى رامجالبإنجازصعوباتعلىالتغلُّ

رةفكتعزيزطريقعنالدخل؛مصادرتنويعأهمّيةمعوالمشاريع،
.واالبتكارالريادةوروحالحرِّ العمل

عموم فئة 
الشباب

كافة مناطق 
-المملكة

https://alghad.org.sa/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
https://fikra.sa/
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ارهمصياغة استراتيجياٍت وتشريعاٍت ومستهدفاٍت شموليٍة للمشاركة المجتمعية بما يساهم في تحديد المعنيين وتوضيح أدو

صياغة استراتيجياٍت وتشريعاٍت ومستهدفاٍت شموليٍة للمشاركة المجتمعية بما يساهم في تحديد المعنيين وتوضيح أدوارهماألولوية

الفئة توصيف المبادرةمالك المبادرةالمبادرة
المستهدفة

المكان 
معلوماٌت إضافيةالجغرافي

تصميم 
السياسات 
يدوكسب التأي

مؤسسة الملك 
خالد

معوافقتتالتيالسياساتتصميمفيجهودهاالمؤسسةتستثمر
الجهودتدعموالتيالسعودية،العربيةللمملكةالوطنيةاألولويات

أيضاً ةالالئحتضمُّ .الفرصتكافؤوعدمالفقرلمعالجةالعالمية
والحمايةالمدنية،والروابطواالستدامة،المالي،الشمول

اتبالعالقأيضاً المؤسسةتفتخر.ذلكمنوأكثراالجتماعية،
اعمنشركائهامعَبَنْتَهاالتيالمتميزة وقادةالحكوميين،رارالقُصنَّ
مةالمقدالبرامجتحسينبهدفالخاص،والقطاعالمدني،المجتمع

النقاشوحلقاتالعملورشخاللمنحظًا؛األقلللفئات
إلىالعالقاتهذهخاللمنالمؤسسةتسعىكماواالجتماعات،

وضمانالعامة،واألولوياتاألعمالجداولتشكيلفيالمساهمة
المملكةفياالجتماعيةالفئاتجميعحقوق

عموم فئة 
الشباب

كافة مناطق 
-المملكة

ة منصَّ
وزارة التجارةشاركنا القرار

ةٌ  صناعةفيالمشاركةالتجارةوزارةلجمهورتتيحإلكترونيةٌ منصَّ
ويتالتصأوجديدة،أفكارٍ اقتراحطريقعنمباشر،بشكٍل القرار

.موجودةأفكارٍ علىوالتعليق

عموم فئة 
الشباب

كافة مناطق 
-المملكة

https://www.kkf.org.sa/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac%d9%86%d8%a7/%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%8a%d9%8a%d8%af/
https://ideas.mci.gov.sa/
https://ideas.mci.gov.sa/
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قائمة الجهات ذات العالقة بأولويات المشاركة المجتمعية 

المكان أهم المبادراتاألولويةوصف الجهةالجهات
ةالفئات المستهدفالجغرافي

تسامي
لوٍل هي منظمٌة غير ربحية، ُتعَنى بإيجاد ح
؛ عن مستدامٍة ومبتكرٍة لمشاكل المجتمع

تمكين رواد األعمال االجتماعيين، طريق
.والتعاون مع القطاع العام والخاص

ين تطوير وتمكين المختص
من تفعيل المشاركة 

باب، المجتمعية  لفئة الش
وبناء قدراتهم في 
ية مختلف المجاالت البحث
والعلمية والمهنية

ع برامج احتضان المشاري-
.الشبابية

حاضنة مصنع ريادة -
.األعمال المجتمعية

عدة مناطق في 
المملكة

كٍل فئة الشباب بش-
.عام

العاملين-
والمختصين 

.بالعمل الشبابي

شباب
مجتمعي

ع منظومٌة تنمويٌة تستهدف العاملين م
وًى تقدم لهم محت. الشباب بشكٍل شمولي

ًا تفاعليًا متخصصًا وتدريبًا احترافيًا ومجتمع
.للممارسين

ترافي مهنة العمل الشبابيِّ االح: (إلىوتهدف
لعاملين مع تأسيس مجتمٍع حيويٍّ مهنيٍّ ل–

رفيِّ تطوير العمل البحثيِّ والمع–الشباب 
).للعاملين مع الشباب

ين تطوير وتمكين المختص
من تفعيل المشاركة 

باب، المجتمعية  لفئة الش
وبناء قدراتهم في 
ية مختلف المجاالت البحث
والعلمية والمهنية

مخيم التنمية -
.الشبابية

مهاراٌت خاصٌة -
.بالعمل الشبابي

رفع كفاءة العاملين-
.مع الشباب

عدة مناطق في 
المملكة

فئة الشباب بشكٍل -
.عام

ن العاملين والمختصي-
.بالعمل الشبابي

http://tasamy.com/our-prog/?id=222
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قائمة الجهات ذات العالقة بأولويات المشاركة المجتمعية 

ةالفئات المستهدفالمكان الجغرافيأهم المبادراتاألولويةوصف الجهةالجهات

مؤسسة 
العنود 
الخيرية

"فوار"الشبابلتنميةالعنودمركزالمؤسسةأسست
الشبابتمكينعلىويقوم،م٢٠١٢عامفي

حياٍة أجلمنملهمٍة وأفكارٍ نوعيٍة ببرامج
الوطنيرةلمسدعماً فاعلٍة مجتمعيٍة ومشاركٍة ناجحٍة 

.التنموية

اب تطوير وتمكين الشب
من امتالك مهارات 
وجدارات المشاركة 

المجتمعية

.هوايتي تطوع-
.صباح العنود-
ات ملتقى القياد-

.التطوعية
برنــــــامج إعـــــــداد -

.المدربين

عـــــدة منـــــاطق فـــــي 
المملكة

عــام، فئــة الشــباب بشــكٍل 
مــــــــــع بعــــــــــض البــــــــــرامج 
التخصصــــــــية للســــــــيادات

.ضمن الفئة نفسها

ز مركز التمي
لتطوير 

المنظمات 
ةغير الربحي

رغيالمؤسساتلتطويرالتميزمركزالجامعةأسست
المؤسساتيِّ الدعمتقديمإلىيهدفالذيالربحية،

؛حيةالربغيرالمؤسساتقدراتوبناءبتطويرالمتعلق
حليلوالت،النوعيةوالبرامجاالستشاراتتقديمخاللمن

التيتواالستراتيجياالرؤىوتقديم،للواقعواالستقراء
فيالربحيِّ غيرالقطاعمستقبلتشكيلفيتسهم

اتالدراسفيرائداً يكونأنإلىيهدفكما.المملكة
قدراتاءبنفييسهمبما؛الربحيغيربالقطاعالمتعلقة

أثرهوتعظيم،والماليةالبشريةمواردهوتطوير
فييةالتنمأهدافيحققبما،واالجتماعياالقتصاديِّ 

.المملكة

انات تأسيس وتطوير الكي
المتخصصة في 

المشاركة المجتمعية 
ف لفئة الشباب بمختل

مجاالتها، وتنسيق 
التعاون فيما بينها

عـــــدة منـــــاطق فـــــي برنامج إدامة
المملكة

فئــــــة الشــــــباب بشــــــكٍل -
.عام

العــــاملون والمختصــــون -
.بالعمل الشبابي

http://alanood.org.sa/Ar/Charity/warif/Pages/fgvolunteer_leadership_symposium.aspx
http://alanood.org.sa/Ar/Charity/warif/Pages/fgvolunteer_leadership_symposium.aspx
http://alanood.org.sa/Ar/Charity/warif/Pages/fgvolunteer_leadership_symposium.aspx
http://alanood.org.sa/Ar/Charity/warif/Pages/fgvolunteer_leadership_symposium.aspx
http://alanood.org.sa/Ar/Charity/warif/Pages/fgvolunteer_leadership_symposium.aspx
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قائمة الجهات ذات العالقة بأولويات المشاركة المجتمعية 

الفئات المستهدفةالمكان الجغرافيأهم المبادراتاألولويةوصف الجهةالجهات

إثمار 
لالستثمار

االجتماعي 

االجتماعيــة بيــت خبــرٍة ومركــٌز مخــتصٌّ فــي تنميــة الريــادة
واالســـــتثمار االجتمـــــاعي، ونشـــــر مفهومـــــه علـــــى كافـــــة 
القطاعـــــات، وتـــــدريب الجهـــــات الخيريـــــة ورواد األعمـــــال، 

ـــنهم، وتقـــديم االستشـــارات لهـــم، باإلضـــافة إ لـــى وتمكي
ة صــــناعة حلــــول الريــــادة االجتماعيــــة للقضــــايا المجتمعيــــ

.وتمكينها

انـات تأسيس وتطوير الكي
المتخصصـــــــــــــــة فـــــــــــــــي 
المشــــــاركة المجتمعيــــــة 

ف لفئــــة الشــــباب بمختلــــ
مجاالتهــــــــــا، وتنســــــــــيق 

التعاون فيما بينها

ــــــةٌ - إرشــــــاديةٌ أدل
فـــــــــي الريـــــــــادة 

.االجتماعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــادي - ري

.مجتمعي
ورش تثقيــــــــــــف -

.الجهات الخيرية

عـــــدة منـــــاطق فـــــي 
المملكة

.عامفئة الشباب بشكٍل -
العـــــــاملون والمختصــــــــون -

.بالعمل الشبابي

ركين

 غيــر شــركٌة غيــر ربحيــة، غايتهــا المســاهمة فــي بنــاء قطــاٍع 
تعمل ركين على .ربحيٍّ قويٍّ ومساهٍم فاعٍل في التنمية

بنـــــاء قـــــدرات األفـــــراد والمؤسســـــات والمنظمـــــات غيـــــر 
تها، الربحيـــة، لتكـــون قـــادرًة علـــى تحقيـــق غايتهـــا ورســـال

اٍت ولتمتلــــك قــــدراٍت وممكنــــاٍت مســــتدامة، عبــــر منتجــــ
العالميـة، مهنيٍة مبنيٍة على أفضـل الممارسـات المحليـة و
منظمـات تتمثل في تقييم وتطوير القدرات المؤسسـية ل

القطـــاع الثالـــث، كمـــا نعمـــل علـــى تأهيـــل قيـــادات الجيـــل
اهـب الحالي، والجيل الثاني في القطاع، واستقطاب المو

ــزة للقطــاع همة باإلضــافة إلــى المســا. والكفــاءات المتمي
رب فـي صـناعة المشـاريع المجتمعيـة، واالطـالع علـى تجــا
مــن مؤسســات الريــادة االجتماعيــة العالميــة؛ لالســتفادة

صـى قـدٍر حلولها اإلبداعية، وتحقيق النتائج المتوقعـة بأق
.من الفعالية

تطــــــــــــــــوير وتمكــــــــــــــــين 
المختصــــين مــــن تفعيــــل

المشــــــاركة المجتمعيــــــة  
لفئـــــــة الشـــــــباب، وبنـــــــاء 
قــــدراتهم فــــي مختلـــــف 
المجــــــــــــاالت البحثيــــــــــــة 

والعلمية والمهنية

.أصواء-
.جدارة-
.تأثير-

منــــــاطق المملكــــــة، 
وفــــــــي بعــــــــض دول 

العالم

العـــــــاملون والمختصــــــــون -
.بالعمل الشبابي

https://twitter.com/rakeenksa?lang=ar
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:توصيات التاليةوالمن خالل العمل على المشروع وتسليط الضوء على قضية المشاركة المجتمعية والمبادرات والجهات ذات العالقة بالقضية، خلصنا إلى النتائج 

النتائج والتوصيات

مــن خــالل المشــروع؛ الحظنــا أن القطــاع 
ي كثيــر المســاهمة فــيعتبــر غيــر الربحــي

مـاتمجال المشاركة المجتمعيـة  كمنظَّ 
ل ، باإلضـــافة إلـــى تنـــوع شـــكمتخصصـــة

.اإلسهامات للقطاع

من خالل دراسة الواقع واالستماع ألصحاب
جود المصلحة في مختلف المستويات؛ برز و

ي البـرامج المرتبطـة فـأثـرفـي قيـاس ضعف 
، ذلــــــك ألن المشــــــاركة المجتمعيــــــةمجــــــال 

ويــل وقــت طالمبــادراِت والبــرامج تحتــاج إلــى 
يدين، حتى تـنعكَس علـى ممارسـات المسـتف

ــــــــُب دراســــــــًة وانتباهــــــــًا مــــــــ ن وهــــــــذا يتطلَّ
ســـــات المانحـــــة العاملـــــة فـــــي هـــــذا  المؤسَّ

.المجال

مــــــن خــــــالل دراســــــة الواقــــــع وإشــــــراك 
جـال للمتضـييق هناك أنالشباب؛ وجدنا 

فيــة األفكــار المرتبطــة فيــه، وكيوانحصـار
ـــادرات فـــي مجـــال  تحويـــل البـــرامج والمب

عليٍة كممارساٍت فالمشاركة المجتمعية 
.مختلف مراحلهملدى الشباب في 

يـةوالدراسات المكتبمن خالل المشروع 
ـــــك  فـــــي تفـــــاوت المرتبطـــــة؛ كـــــان هنال

صـاخصو، المشـاركة المجتمعيـةم يهامف
ـــر مـــن المفـــاهيبعـــض أشـــكالهأن م يعتب

َم إلـى أكثـر التي يمكـن أن ُتَتـْرجَ الجديدة و
تبــاهاالنالضــروريمــن ِســَياق؛ لــذلك مــن 

ل علــى توحيــد المفــاهيم ونطاقــات العمــ
.المرتبطة في المجال

۱۲۳٤

ـــاء خـــرائط  مـــن خـــالل دارســـة الواقـــع وبن
ٌة في المبادرات والجهات؛ كان هنالك ِقلَّ 

العــاملين فــي بعــض مجــاالت المشــاركة
ـــد مـــن يتطلـــبالمجتمعيـــة، وهـــذا  المزي

الـــدعم بخصـــوص بنـــاء قـــدرات الكفـــاءات
العاملــــــة مــــــع الشــــــباب بشــــــكٍل عــــــام، 
والعــــاملين فــــي المشــــاركة المجتمعيــــة

.بشكٍل خاص

مــــن خــــالل المشــــروع؛ الحظنــــا أهميــــة 
بَ وجود ُمَواَئَمٍة للنماذج العال َعـِة ميـة الُمتَّ

، المشـــــــاركة المجتمعيـــــــةفـــــــي مجـــــــال 
هـاِت ابنـاءومراجعتها  لوطنيـِة علـى التوجُّ

.أَثِرَهاوالشرعيِة لدى المملكة، لتعظيم

ـــــا  تعـــــدد مـــــن خـــــالل المشـــــروع؛ الحظن
ــة الم ــة اإلجرائيَّ رتبطــة فــي اللــوائح واألدلَّ

عمــــل وتصــــميم المبــــادرات فــــي مجــــال 
ــــــة ــــــى المشــــــاركة المجتمعي ــــــذلك عل ، ل

ى ضــرورة إلــاالنتبــاه العــامليَن والمــانحيَن 
ة المرتبطة توضيِح وإنضاِج اللوائح واألدلَّ 
، لتعزيـــــــــــــز بالمشــــــــــــاركة المجتمعيــــــــــــة

.الممارسات المرتبطة في هذا المجال

٥٦۷

103 اإلطار المفاهيمي وأولويات –المشاركة المجتمعية 
|  المنح

عات المستفيدين ومختلف أصحاب المصلحة، وصوًال لتعظيم األثر في تحديد أولويات المنح في ي هذه الوثيقة تطلُّ ا، نأمل أن ُتَلبِّ .لمجتمعية واإلسهام فيهاية المشاركة اقضختامـً
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