ورقة عمل
" دور المجتمع المدني في تعزيز اإلدارة والحكم الرشيد  ..المملكة
العربية السعودية نموذجًا " .

مقدمة
للمؤتمر السنوي للعام الثاني عشر للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية :
" اإلدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات " .

إعداد
د  .يوسف بن عثمان الحزيم
المملكة العربية السعودية  -الرياض
3311هـ 2132 -م

1

()3
تمهيد:
تقيم المنظمـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة لعمـاؤ المـؤتمر السـنوي للعـام الثـاني
عشر  " :اإلدارة الرشـيدة وبنـاء دولـة المؤسسـات " وذلـ

لـدؤ المـدة 31 - 8

ســمتممر عــام 2132م بالقــاهرة وســيناقم المــؤتمرون لربعــة محــاور لولوهــا :
" اإلدارة الرشيدة  -الممادرة برؤيـة متجـددة " وينمثـم مـن هـلا المحـور فـر :
" تعزيــز فر ــة الشــرا ة بــين القعــاعين العــام والوــا

وتقويــة دور

منظمات المجتمع المدني " .
إن الماحــي يقــدم ورقــة عملــو فــي مورــو  " :دور المجتمــع المــدني فــي
تعزيز اإلدارة والحكم الرشيد  ..المملكة العربية السعودية نموذجاً " .

()2
إن تعمير المجتمع المدني يدؤ بوروح على الحياة االجتماعية واالقتصـادية

شـم

مميز عن الدولة  ,وهلا ما ل دتو الموسوعة الحرة " المعنى األ ثـر شـيوعاً هـو
تمييز المجتمـع المـدني عـن الدولـة بو ـاو مجـاال لعمـل الجمعيـات التعوعيـة
واالتحادات مثل النوادي الريارية وجمعيات رجاؤ األعماؤ وجمعيات حقوق اإلنسـان
وجماعات الرفم بالحيوان واتحادات العماؤ وغيرها  ,لي لن المجتمع المدني يتكـون
مما لطلم عليو إدموند بيرك  ( :األسرة الكميرة ) .
يهتم المرء في المقام األوؤ بعملو ومعيشتو ليكاـي حاجتـو وحاجـة لفـراد لسـرتو
بالغلاء والسكن وغير ذل

من لوازم الحياة  ,ولكن يوجد بجانـ هـؤالء لشـوا

ثيرون يهتمون بالمجتمع اللي يعيشون فيو  ,وهم على اسـتعداد للتعـو وإفـادة
اآللرين  ,لي لن المجتمع المدني ينمو بمقدار استعداد لفـراد علـى الععـاء بـدون
مقابل إلفادة الجماعة وهلا يسمى " اإليثـار العـام " وفـي المجتمعـات المتح ـرة
تشجع الحكومات على ذل

النشاط .

إن الحكم الصالح من منظور التنمية االنسـانية يقصـد بـو  " :الحكـم الـلي يعـزز
ويدعم ويحقم رفا االنسان ويقوم على توسيع قدرات المشر وليـاراتهم وفر ـهم
وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية والسيما لفراد المجتمع األ ثر فقـرًا
3

" .
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إن المجتمع المدني بالمملكة العربيـة السـعودية لو القعـا الثالـي يكـاد يتعـابم
وماهوم التعو و لل

ماهوم العمل الويري .

مر المجتمع الويري السعودي لدؤ الومسين سنة المارية بتعورات تأرجحت بـين
المجتمع المدني والمجتمع الدعوي وبين الصـدقة واإليثـار العـام وبـين الرعويـة
والتمكين.
لن لهمية العمل الويري والمدني السعودي يستمد لهميتو القصـو لكونـو القعـا
الثالي اللي يستمد منو السعوديين ح ورهم الح اري إلحـدا الحـراك المعلـو
المرغو نحو المشار ة التنموية مدلد للمشار ة السياسية نحو تحقيـم لهـدا
الدولة التنموية وتحقيم التوازن إل دح اآلثار السـلمية لمر زيـة القعـا العـام
"الميروقراطــي" والوــا

"الرلســمالي"

مــا لنــو ســاحة ألول ــ

الماكــرين

والممشرين ول حا المواه الوا ة الراغمين في استثمار طاقتهم الاائ ة التي لم
تستعع وظائاهم استيعابها.
ل ن تل

المشار ة قد عززت ممادئ اإلدارة والحكم الرشيد سـيما فـي عهـد لـادم

الحرمين الشرياين المل

عمداهلل بن عمدالعزيز "حاظو اهلل" ,اللي ت ـاعف فيهـا

المؤسسات المدنية  %311ولطلم الحوار الوطني ولدلل المرلة السعودية بقـوة فـي
الشأن العام ومكّن الشما من اطدق ممادراتهم اللاتية ,وعزز حقوق اإلنسـان بننشـاء
هي ة مستقلة ورفع سقف الحريات المدنية واإلعدمية بالتحديـد واناـتح المجتمـع
السعودي على اآللر الديني سواء السني لو المسلمين من العوائف األلـر لو غيـر
المسلمين.
إن هلا الحراك جعلت المملكة في الومس سنوات المارية ورشة
ان عمادها المل

ميـرة لص ـدح

والمجتمع المدني الويري السـعودي وسـتكون تلـ

مجاؤ المحي والتقييم .

3

التجربـة

()3
ينقسم المحي إلى لربعة محاور رئيسية :
تمهيد
ال  :المجتمع المدني واالدارة والحكم الرشيد .
او ً
ل-تعريف االدارة والحكم الرشيد
عدقة المجتمع المدني باإلدارة والحكم الرشيدثانياً  :المجتمع المدني الويري السعودي
ل-تعريف المجتمع المدني والويري السعودي.
تاريخ المجتمع المدني والويري السعودي.ج -لهمية المجتمع المدني والويري السعودي.
ثالثاً  :ممادرات لادم الحرمين الشرياين المل

عمداهلل بـن عمـدالعزيز وممـادرات

المجتمع المدني الويري السعودي.
ل -دوافع الممادرات وبي ة التغّير والتغيير.
 -ممادرات المل

عمداهلل بن عمدالعزيز لتمكين المجتمـع الويـري

والمدني السعودي.
ج -ممادرات المجتمع المدني والويري السعودي.
د -التحــوالت الثقافيــة واالجتماعيــة ولثــار الممــادرات علــى اإلدارة
والحكم الرشيد.
رابعاً  :مستقمل المجتمع المدني والويري السعودي واإلدارة والحكم الرشيد.
ل -فر

التعوير.

 مواطر ومعوقات محتملة.لامساً  :الود ة.
سادساً  :المراجع.

4

لوالً  :المجتمع المدني واإلدارة والحكم الرشيد:
ل -تعريف اإلدارة والحكم الرشيد.
يعر

الدولي ماهوم االدارة والحكم الصالح بانو "العريقة

المن

التي تماشر بها السلعة ادارة موارد الدولة االقتصادية واالجتماعية
بهد

تحقيم التنمية" اما الحكـم الصـالح مـن منظـور التنميـة
ما عرفتو سابقاً فيقصد بو ":الحكم اللي يعزز ويدعم

االنسانية

ويحقم رفا االنسان ,ويقوم على توسيع قدرات المشر وليـاراتهم
وفر هم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسـية والسـيما
افراد المجتمع اال ثر فقراً"

3

ويعرفها السيد ج  .شابير شي مدير شعمة التعوير االداري وادارة
الحكم الرشيد ..مكت السياسات ودعم المرامج في االمم المتحـدة
3991م بقولو " يعر

الحكم بكونـو ممارسـو للسـلعة السياسـية

واالقتصادية واالدارية لتصريف شؤون الدولة ويتجسد فـي تلـ
اآلليات والعمليات والعدقات المعقدة والمؤسسات التي يعمـر مـن
لدلها المواطنون والجماعات عن مصالحهم ويمارسون حقـوقهم,
وياون بالتزاماتهم ويسوون لدفتهم ,فالحكم يشـمل

ـل هـل

االسالي -الحسنة والقميحة -التي تستودمها المجتمعـات لتوزيـع
السلعة وادارة الموارد العامة وحل المشا ل.
والحكم السليم ,باعتمار مرحلة متقدمة ,هو فر من الحكم اللي
تدار من لدلو الموارد العامة وتحل المشا ل بااعلية وبعريقـة
تســتجي لدحتياجــات االساســية للمجتمــع .فأشــكاؤ الحكــم
الديمقراطي والاعاؤ تقوم اسـا
والشاافية.

1
2

المشـار ة العامـة والمسـاءلة

2
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 -عدقة المجتمع المدني باإلدارة والحكم الرشيد .
تشمل ار ان االدارة والحكم الرشيد على االدارة الحكوميـة والقعـا
ومؤسسات المجتمع المدني ويقصد باأللير بوجـو التحديـد:

الوا

جميــــع التنظيمــــات االقتصــــادية واالجتماعيــــة بأشــــكالها
الموتلاــة( المجالس والغــر

واالتحــادات والنقابــات والجمعيــات

التعاونية التعوعية) التي يشارك فـي ع ـويتها افـراد المجتمـع . .
وعلى مؤسسات المجتمع المدني

ما نصت عليها لن ت علع باألدوار

التالية:3
المشار ة في إدارة الشؤون العامة للمجتمع ( نع القـرارات

ل-

واتواذها وتنايلها) .
 -المساءلة والمراقمة  ,ومن ثم التأ د من حسن تنايل القرارات
االقتصـادية واالجتماعيـة فـي المجتمـع

بما يحقـم األهـدا

واالستودام األمثل للموارد االقتصادية والمالية .
ت -تقديم الومرات اإلدارية واالقتصادية والانية لمؤسسات القعا

العام .
 -ممارســة الديمقراطيــة والتعميــر المنــاء والحــر عــن اآلراء
والمعتقدات واحترام لراء اآللرين ومعتقداتهم .
إن العالم العربي والمملكة العربية السعودية جزء رئيسياً فيو ,ل دت
دور و لة المجتمع المدني من لدؤ تمني ممـادرة "اإلدارة الرشـيدة
لودمة التنمية في المدد العربية" ,والتي لطلقت في المملكة األردنية
الهاشمية في  1 – 6فمراير 2112م ونصت على مجاالت اإلدارة الرشـيدة
وهي:2
ل -الودمة المدنية والنزاهة.
 -الحكومة اإللكترونية وتمسيط اإلجراءات اإلدارية .
ت -إدارة األمواؤ العامة والرقابة المالية .

 -تعوير وتحديي الق اء وتنايل األحكام .
ج -تــوفير الوــدمات العامــة والشــرا ة بــين القعــا العــام

والوا

.

ح -دور المجتمع المدني ووسائل اإلعدم في اإل دح اإلداري.

1

الحزيم ،د .يوسف بن عثمان ،أفكار في التنمية السياسية ،دار ابن األزرق للنشر ،الرياض ،الطبعة األولى2112 ،م ،ص 11
2
مبادرة االدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،األردن – البحر الميت ،عام 2112م ،ص 4

6

ثانيا  :المجتمع المدني الويري السعودي :
ل -تعريف المجتمع المدني والويري السعودي .
المجتمع المدني السعودي

ان اقر

تاريوياً لماهـوم المجتمـع

الرعوي او الدعوي لما عن االلير فكان يقصد بو اال دح

ـأداة

من ادوات الدعوة االسدمي حيي قام بها الق اة والعلمـاء وطـد
العلم وقد لع هؤالء دوراً رياديا السيما في عهـد التوحيـد االوؤ
للدولة السعودية الثالثة بقيادة المؤسس الملـ

عمـدالعزيز بـن

عمدالرحمن اؤ سعود "طي اهلل ثرا " ,3ثـم تعـور الماهـوم الـى
التكافل والرعايـة فأ ـمحت مؤسسـاتو متوصصـو يغلـ
الرعوية وبلغت مداها فـي عهـد المغاـور لـو الملـ

عليهـا

فهـد بـن

عمدالعزيز "رحمة اهلل" اال ان الغري في االمر ان العمل الويـري
بماهوم التمكين قد قاز بشكل هائل في العمـل المـدني السـعودي
لارج المملكة العربية السعودية وقد بـرز فـي العـالم االسـدمي
وبالتحديد في دوؤ االزمات والكوار مثـل افغانسـتان والموسـنة
فيمـا ر ـزت اغلـ االنظمـة الويريـة علـى الـتعلّم

والهرس

والتعليم الديني والصحة ويقصد بالرعوية بأنها "عدقـة مماشـرة
بين طـرفين لحـدهما مـانح ( )Donorواآللـر متلـم ()Recipients

ويهــد

العــر

األوؤ إلــى مســاعدة ودعــم العــر

الثــاني

"المتلقي" إلشما االحتياجات االساسية (ماؤ ,غـلاء ,ملـمس).... ,
والجمعيات الويرية فـي هـل الحالـة تلعـ دور الوسـيط بـين
العرفين المتمر والمحتاج".
لما التمكين فيقصد بـو " التوجـو الرئيسـي لمنظمـات المجتمـع
المدني الحديي ,ويقصد بو" :تـوفير عنا ـر القـوة االقتصـادية
واالجتماعيــة والسياســية والمعرفيــة للا ــات المســتهدفة بهــد
توسيع فر

وحرية هل الا ات للحصوؤ على نصي لف ل مـن

عمليــة التمكــين بالتوعيــة والتثقيــف وإحــدا تغييــر فــي قــيم
واتجاهات المواطن وسلو و".
1
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ان العمل الويري في المملكة العربية السعودية قد تعور في عهد
لادم الحرمين الشرياين المل

عمداهلل بن عمدالعزيز حيي ا مح

جزءً مهماً منو عمدً مؤسسياً وقعاعاً يهد

الى التمكين واداة مـن

ادوات المشار ة النوعية ويقصد بو "منظمات تعوعية إدارية غير
ربحية ( )NPOتستهد

الناـع العـام لو الصـالح العـام وتتر ـز

مجاالت نشاطها في احتواء المواطن واجتلابو لصسهام فـي عمليـة
التنمية من لدؤ توفير التعلـيم والتـدري والتأهيـل والتثقيـف
وإيجاد فر ة عمل لو تكال لو االعتماد على الناس".

3

 -تاريخ المجتمع المدني والويري السعودي.
مر المجتمع المدني والويـري السـعودي

مـا اسـلات بمراحـل

الرعوية والدعويـة والتمكـين وقـد بلغـت نسـمة نمـو مؤسسـات
المجتمع المدني في عهد لادم الحرمين الشرياين المل

عمداهلل

بن عمدالعزيز  %311حيي بلغت ( )122مؤسسة مسجلة ,ف د عـن
لن قعا واسع من الممادرات لم تسجل

ونها ممارسة فرديـة او

عجز نظام المؤسسات الويرية السابم عن استيعابو وسياتي الحقـا
الحديي عنو.
إنّ السعوديين من ل ثر شعو العالم تعوعاً وبلالً للوير وتقـدر
ل ولو الوقاية الظاهرة بـ( )31مليار تقريماً يناـم لدلهـا ( ) 3
مليارات رياؤ سنوياً تقريماً عمر قنواتو الرسمية ,لما عن ممادرتـو
التعوعية اللاتية فأ ثر مما سيل ر لدنا بكثير:2

1

الحزيم ،د .يوسف بن عثمان ،بداية السياسة ،مرجع سابق ،ص 19
2
الحزيم ،د .يوسف بن عثمان ،بداية السياسة ،مرجع سابق ،ص 22
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الجمعيات الويرية الداللية.
درت لوؤ الئحة تنظيم العمـل بصـناديم المـر عـام 3192هــ ثـم
درت الئحة الجمعيات والمؤسسات الويرية عام 3331هـ وقد بلـ
عدد الجمعيات الويرية عام 3312هـ ( )122مؤسسة مصناة

جمعيات رعوية

التالي:

جمعية البر

توعية
بيئة
الزواج والتنمية األسرية
معوقين
سكان

(

حية

2

مراكز اجتماعية
مسنين

(
( )293جمعيات رعوية

جمعية المر وفروعها وتوعيـة ( )8وبي ـة

( )3والزواج والتنميـة األسـرية ( )32ومعـوقين ( )33واسـكان ()2
و حية ( )21ومرا ـز اجتماعيـة ( )1ومسـنين ( )2وهندسـة ()3
وليتام ( )6وإرشاد لسري ( )2وحماية (.)3
ويت ح من تصنياها األغراض التي لُنشِأت مـن لجلهـا وهـي تقـوم
بدور فاعل

قعا ثالي مساند للقعا

الحكـومي ( Governmental

 )Sectorفي تحقيم التنمية المستدامة للمملكة.

9

()2

المنظمات الويرية الدولية.
ينشط السعوديون في العمل الويري اإلسدمي ولهم ح ـور دولـي
بين من لدؤ مؤسسات مرموقة من لبرزها:3

المنظمة

التأسيس

النشاط

هي ــة اإلغاثــة عام 3198هـ

إقامة المستشايات والمدار

اإلســــــدمية

الرعاية االجتماعية والمهنية ومدجـ األيتـام واإلغاثـة فـي

العالمية

الكوار والحرو

الندوة العالمية عام 3192هـ

لوؤ هي ة إسـدمية عالميـة متوصصـة فـي شـؤون الشـما

للشــــــــما

المسلم وتقـوّم عقيدتـو وفكـر وسـلو و وتتمنـى ق ـايا

اإلسدمي

وتعر

والكليات المتوصصة ومرا ـز

بآمالو ولالمو وتعيد إحيـاء الت ـامن اإلسـدمي مـن

لدؤ بـرامج تربويـة ودعويـة وإعدميـة تقاطعـت مـؤلرًا
ولهدا

هي ة اإلغاثة حيي تقـوم بننشـاء المسـاجد وتقـديم

اإلغاثة العاجلة وإقامة الودمات والمشاريع الصحية و االـة
األيتام وتوزيع لحوم األراحي وإفعار الصائمين.
مؤسســـــــة عام 3318هـ

وتتشابو لنشعتها بهي ة اإلغاثـة والنـدوة العالميـة اإلغاثيـة

الحــــــرمين

واالجتماعية والتربويـة والعميـة واأليتـام إال لنهـا اهتمـت

الويرية

بترسيخ العقيدة السلاية ونشر العلم الشرعي.

مؤسســة مكــة عام 3311هـ

الرعاية االجتماعية واأليتام وحار اآلبار وبناء المساجد.

المكرمـــــــة
الويرية
إدارة المســاجد عام 3333هـ

تقوم بمناشط تعليمية ودعوية وإغاثية ومن المنظمات.

والمشـــــاريع
الويرية
مؤسسة الوقف عام 3318هـ

وتهتم بالـدعوة والتعلـيم والتربيـة علـى العقيـدة الصـافية

اإلسدمي

ونشــعت فــي لوروبــا وروســيا والجمهوريــات اإلســدمية
الجديدة.

1

سعود بن محمد ،المملكة العربية السعودية والسجل األبيض للمساعدات الخارجية ،وزارة التعليم العالي،
الرياض عام 1422هـ ،ص 242
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الجمعيات الويرية الوا ة.
لنشأ الملوك واألمراء مؤسسات ليرية من لبرزها  :مؤسسـة الملـ

فيصـل

الويرية 3التي تأسست عام 3196هـ وغايتها لدمة الح ارة اإلسدمية والترا
اإلنساني وتعميم ما بين األمة من توا ل وجـداني وترسـيخ ممـدل الت ـامن
ولها جائزة عالمية باسم المل
المل

فيصل رحمو اهلل  ,ومن المؤسسـات مؤسسـة

لالد الويرية 2التي تأسست عام 3323هـ وتقوم المؤسسة بدور المموؤ

والميسر لمشاريع التدري وبنـاء القـدرات المؤسسـية وتنميـة المجتمعـات
بهد

المساهمة في تنمية المجتمـع المـدني وتعـوير لداء المنظمـات غيـر

الربحية لتنايل مشاريع تنموية تعمـل علـى لدمـة المجتمـع  ,وللمؤسسـة
جائزة وطنية

مر في المسؤولية االجتماعية باسم المل

لالد رحمو اهلل

ومن المؤسسات الرائدة مؤسسة لادم الحرمين الشرياين المل

عمداهلل بـن

عمدالعزيز لوالديو لصسكان التنموي  1والتي لسست عام 3323هـ وتهـد

إلـى

تأمين مسا ن مدئمة للا ات األ ثر حاجة في المجتمع السعودي والرعايـة
الدحقة للسكان من لدؤ برامج ليرية  ,وقد لناقت لمسمائة مليون ريـاؤ
لمناء ( ) 3922منزؤ فـي موتلـف لنحـاء المملكـة  ,ومـن مؤسسـات األمـراء
المارزين مؤسسة سلعان بن عمدالعزيز الويرية 3التي تأسسـت عـام 3332هــ
وتهد

إلى توفير الرعاية االجتماعية والصحية والتأهيل الشامل للمعـوقين

والمسنين وقد لقيمت مدينة استثنائية عالمية ( مدينة سلعان بن عمـدالعزيز
للودمات اإلنسانية )

مـا لطلقـت المؤسسـة برنـامج األميـر سـلعان بـن

عمدالعزيز لدتصاالت العمية والتعليميـة ميـدونت  ,وتقاطعـت مـع لهـدا
مؤسسة لادم الحرمين الشرياين الملـ

عمـداهلل بـن عمـدالعزيز لوالديـو

لصسكان التنموي فشيدت ( )611منزؤ ويعد األمير سلعان رحمـو اهلل ل ثـر
األبناء شمهاً بالمل

عمدالعزيز رحمو اهلل في

اة الكـرم بالتحديـد  ,ومـن

المؤسسات الويرية للجيل الثاني مـن لحاـاد الملـ

عمـدالعزيز المـارزين

مؤسسة سعود بن فهد بن عمدالعزيز الويريـة والتـي تأسسـت عـام 3338هــ
وتعمل المؤسسة على رعاية األيتام واألرامل ودعم طدّ العلم وطماعة الكت
وإقامة الدورات الشرعية وسداد الديون الوا ة واإلفراج عن السجناء ورعاية
1

مؤسسة الملك في ل الخيرية 1466 ،هـ  ،الموقع الرئيسي . www.kff.com :
2
مؤسسة الملك خالد الخيرية 1466 ،هـ  ،الموقع الرئيسي . www.kkf.org :
6
مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي  ،نشرة المؤسسة في سطور  ،االمانة العامة  ،الرياض 1466 ،هـ .
4
مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية 1466 ،هـ  ،الموقع الرئيسي . www.sultanfoundatin.org :
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لسرهم والعناية بالمررى والمعاقين وبناء المساجد وحار اآلبـار وقـد بلـ
إنااقها عام 3338هـ (  ) 31مليون رياؤ منها  %22من مصادر وقاية لسمو .

12

ج -لهمية المجتمع المدني والويري السعودي.

إنّ تع ّو المجتمع المدني جزء لساسي فـي الحيـاة الديمقراطيـة
التعددية وفم القانون لما في المجتمعـات الناميـة فننـو رـرورة
لدستقرار والمناء والتحديي.
ال
( )1لنّ التعو المدني السعودي يعزز المشـار ة التنمويـة بـد ً
من المشار ة السياسية التي ال تتوافر في المجتمعـات غيـر
الديمقراطية

النظام السياسي السعودي المعتمد على فلساة

النظام السياسي في اإلسدم والحكم الرشيد حينما يعم طاقات
المجتمع الاائ ة للمشار ة في لعـط التنميـة واتجاهاتهـا
المستقملية وانوراط الشما في التوعيط والتنظيم والتنايل
والرقابة على المشروعات والمرامج الحكومية لو الوا ة في
مجاالت التعليم والعمل والصحة والمي ة والريارـة والانـون
المـوارد المتاحـة عمـر

ما يقود الجهـود الاعليـة بحسـ

المنظمــات غيــر الربحيــة الســتدراك إلااقاتهــا .إن تلــ
المشار ة التنمويـة سـتكون

ـحية للتعميـر عـن الـرلي و

االة الحقوق والسيما لتل

الشرائح األقل حظـاً لو قـدرة

على إيصاؤ

وتها لمتول القرار

ما لنها لداة جادة و فعالـة

ل مان الجودة وتعويم الاساد اإلداري والمالي.
( )2إنّ التعو المدني السعودي يعزز الروح الوطنية والسيما في
الحرو والكوار واألزمات حينما يتوحـد المجتمـع بجميـع
تنوعاتو المناطقية لو الملهمية لو العرقية فيتاانى في لدمة
غير تعوعاً ,متناسياً لدفاتـو وإنكـار لحقوقـو ومصـالحو
الاردية لمصلحة الجماعة.
ن التعـو المـدني السـعودي يُحسـن مـن مسـتو لـدمات
( )3إ ّ
الو االت الحكومية بتوفير الومرة والدعم الاني المهاري لو
اليد العاملة ويتدحم مع القعا الوا
هد

إنجاز المهمة.
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وغير الربحي باتجا

( )4إنّ العمل الجماعي الكمير يعزز الروح المعنوية لي ـاً حينمـا
ناسـو وقدراتـو الكامنـة ويوتمـر

يعيـد المجتمـع ا تشـا

مهاراتو ف دً عن ا تسابو مهارات جديدة فياوـر بمنجزاتـو
ويحقم الررا الجماعي ,إما بالتغل على الكارثة لو التوايف
من لثارها والمشـار ة تاليـاً فـي ابتكـار واقتـراح الحلـوؤ
العملية والتعميقية النابعة من حاجات المجتمع المحلي.
( )5إنّ العمل التعوعي المدني العاطاي يسهم ال محالة فـي للـم
فر ة ذهمية نحو إدماج لول ـ

المهمشـين لو العـاطلين لو

اللين تعرروا لصدمات لو حواد معينة في حياتهم وستجعل
منهم ل حاء ناسياً ,مستعيدين ثقتهم بوطنهم.3
( )6ان العمل التعوعي المدني هو رل

الماؤ االجتماعي الـلي ال

غنى عنو ألي دولة تنشد التعـور ,يقـوؤ

ـو س (:)Cox

"إنّ رل َ الماؤ االقتصادي ال يكاـي ل ـمان سـير المجتمـع
بالشكل المعلو فرل

الماؤ االجتمـاعي يتولـد مـن تحمـل

األفراد للمسـؤولية وعملهـم سـوياً وتعلمهـم لن يثقـوا فـي
بع هم المعض لمر رـروري إذا مـا لردنـا لن نتحـرك نحـو
مجتمع ل ثر تمدناً يشعر

ل فرد من لفراد بقيمتو" ,يقوؤ

النمي ":إنما تغلمون وتنصـرون ب ـعاائكم" اإلمـام لحمـد,
والمراد لن األمة حينما تهتم بال عيف وغير القادر تكون فـي
حالة تح ّر تمكنّها من االنتصـار والغلمـة .فاـي عـام 3999م
ل ــدر مر ــز دراســات المجتمــع المــدني دراســة بعنــوان:
(المجتمع المدني :العالمي حجـم القعـا غيـر الربحـي), 2
وهي حصيلة سلسلة من األبحا التي قادها المر ز في ()22
بلداً حوؤ القعا األهلـي وقـد للصـت الدراسـة إلـى نتـائج
ترتمط بمساهمة القعا األهلي في االقتصاد العالمي من لهمها
:
ل -برز القعا األهلي في بدايـة القـرن الواحـد والعشـرين
القوة االقتصادية األ ثر نمواً بين القعاعات المجتمعيـة
1

الحزيم ،د .يوسف بن عثمان ،قوة التطوع وتطبيقاته السعودية ،مرجع سابق05 ،

 2مجموعة مؤلفين ،اإلسهام االقتصادي واالجتماعي في المنظمات األهلية العربية في الدول العربية ،األردن -لبنان-مصر -تونس1999 ،م،
ص 21
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ما عمرت الدراسة (قوة اقتصادية

األلر  ,وهو

مر

في الدوؤ التي تمت دراستها) فنسمة اإلنااق لهلا القعا
تصل فـي متوسـعها إلـى ( )%2.1مـن إجمـالي النـاتج
الداللي ,حيي مثّل هلا القعـا مـا يزيـد علـى تريلـون
دوالر اللي يموئو مر ز ثامن اقتصاد عالمي.
 -في ثمانية بلدان من العينة

انت نسمة النمو في وظائف

القعا األهلي في الاتـرة الاا ـلة بـين (3991ــ3992م)
( )%23لي بنسمة سنوية تعادؤ ( ,)%3ولما نمـو مجمـل
الوظائف األلر فلـم يتجـاوز ( )%8لي ( )%2سـنوياً,
ومن ثم فقد قار نمـو القعـا األهلـي ثدثـة لرـعا
نموها في القعاعات األلر (العام والوا

ت-


).

يوفر القعا التعوعي ما يعادؤ ( )%3.8مـن إجمـالي
الوظائف في الدوؤ عينة الدراسة ,وبنسمة قعاعية تعـادؤ
ثدثة لرعا

مـا يـوفر قعـا المرافـم ,ول ثـر مـن

رعاين مما يوفر قعا النسيج ,وتقريماً نصف ما يوفر
قعا النقل ,واألهـم مـن ذلـ

مـا يعـادؤ ( )%21مـن

الوظائف الحكومية.

ج-


بينت الدراسة لن التو يف القعاعي للوظـائف الثابتـة
ومدفوعة األجر المرتمعـة باألنشـعة التعوعيـة تتصـف
بهيمنة ثدثة قعاعات رئيسية :تتر ز ( )%11مـن هـل
الوظائف في قعـا التعلـيم ,مقابـل ( )%21فـي قعـا
الصحة ,و( )%38في قعا الودمات االجتماعية.
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قد لظهرت دراسة تاصيلية 3للر عن حجم التوظيـف الـلي
يولدها القعا الويري منل 3991م – 3992م حس ما يلي:
الدولة

الميان

إسرائيل

وظف القعـا الثالـي فـي
عـــام 3992م ) 332( ,للـــف
شوص.
يــوفر القعــا التعــوعي

هولندا

 %32,6مــــن الوظــــائف
الثابتة.
يــوفر القعــا التعــوعي

بلجيكا

( ) %31,2مــن الوظــائف
الثابتة.
في لمريكا الموظاـون فـي

لمريكا

الجمعيــات غيــر الربحيــة
( )33مليـــون .والقعـــا
الويــري يوظــف تقريمــًا
( )%31.2مـــن مجمـــو
القو العاملة.
يــوفر القعــا التعــوعي

إيرلندا

( )33.2مــــن الوظــــائف
الثابتة.
ح-


يساهم التعو المدني في زيادة حجـم اإلناـاق الكلـي
وبالتالي إجمالي النـاتج الـوطني المعمّـر عـن القـوة
االقتصادية من لدؤ جمـع التمرعـات "الصـدقات" لو
دفع الز اة الواجمة ثم اعادة توزيعها لتحقم العدالـة

1

البركاتي ،عمر ،دراسة بعنوان األثر االقتصادي لألعمال التطوعية ،الرياض1429 ،هـ
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االجتماعيـــة وتعزيـــز القـــوة الشـــرائية للاقـــراء
والمحتاجين لو المعوزين.
ن التعــو المــدني لداة وطنيــة مهمــة للســعوديين
إّ
ل دتها دراسة قام بهـا معلـوي الشـهراني عـام 2116م
بعنوان "العمل التعوعي وعدقتو بأمن المجتمع" ,3وقد
ن جميع األدوار األمنية التي يقـوم
تو ل الماحي إلى ل ّ
بها المتعوعون هي لدوار هامـة جـداً

اإلسـهام فـي

مكافحة التسوؤ ,ومسـاعدة المعـوزين علـى مواجهـة
الاقر ,واإلسهام في وقاية لسر ولطااؤ نزالء السـجون
من التشرد واالنحرا

والوقاية من الجريمة وللعـار

المودرات ,ومساعدة المجتمع فـي مواجهـة الكـوار ,
مثل الحريم والسيوؤ واالناجارات ,ومساعدة األجهـزة
األمنية في تعق المجرمين واإلبدغ عن المشموهين .

1

الشهراني ،معلوي ،دراسة بعنوان العمل التطوعي وعالقته بأمن المجتمع ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض1421 ،هـ.
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ثالثا  :ممادرات لادم الحرمين الشرياين المل

عمـداهلل بـن عمـدالعزيز

وممادرات المجتمع المدني الويري السعودي.
ل -دوافع الممادرات وبي ة التغّير والتغيير:
تحاوؤ دائماً المحافظـة علـى الورـع الـراهن وتوـا

إن النا

التغيير وللا عا اهلل على المشر ين (قيا

مع الاـارق) بقولـو

تعالى (إنَّا وجَ ْدنَا لبَا َءنَا عَلَى ُلمَّة وإنَّا عَلَى لثَا ِرهِم مُّ ْقتَدُونَ) ,سورة
لية ,12:إن الثابت في الحيـاة لـيس هـو الثابـت (لـد

الزلر

اإليمان) بل الثابت هو التغير.
يعر

التغير لغة :وتغير عن حالو وغير  :جعلو غيـر مـا

ـان,

وحولو وبدلو.
للتغير دوافع عدة منها :تسلم القائد الجديد اللي يسعى لتوظيـف
لمرتو ومهارتـو ومعرفتـو فـي
فالتعوير والتقدم لو اال تسا

ـناعة رؤيتـو لحـل المشـكدت
من التجار

المحيعـة العالميـة

واالقليمية لو سعيو للمنافسة والتدافع اللي هـو محـرك التـاريخ
اإلنساني للمناء.
في المملكة العربية السعودية يمكن إجماؤ دوافع ممادرات الملـ
عمــداهلل بــن عمــدالعزيز وممــادرات المجتمــع المــدني والويــري
السعودي باتجا المشار ة الاعالة لصنسان السـعودي الاـرد فـي
بناء التنمية السعودية الحديثة السيما لعة التنمية الثامنـة التـي
تغعي الاترة من 3326هـ وحتى 3311هــ و ـان القعـا الثالـي
محورا لساسيًا منها بسم ما يلي:
( )3شوصية المل

عمداهلل بـن عمـدالعزيز اإل ـدحية

محترم وفعاؤ لمن باإلنسـان السـعودي
وراغمة في المشار ة ,وذل

اإليمان

قائـد

قـوة ذاتيـة دافعـة
ان قمولـو وتحويلـو

إلى إرادة ملكية في جان رئيس منـو هـو اسـتعدادات وبنـاء
المل

الناسي العـاطاي وشـغاو فـي التوا ـل االجتمـاعي

واالستما لمتعلمات التنميـة المشـرية ,ولـ
المل

لن تلحـأ لن

في مشروعو اإل دحي ر ز على رفع سقف الحريات

اإلعدمية وتأسيس هي ة اإلذاعـة والتلازيـون وفـتح الا ـاء
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السعودي وتعوير نظام المعموعات ,ف د عن تعوير الق ـاء
والتر يز على التعليم وإدلاؤ المـرلة السـعودية

مشـارك

رئــيس فــي قيــادة وتنايــل التنميــة وفــتح لفــاق الممــادرات
التعوعية اإلنسانية والشرو في إ دار نظام التعو الجديد
وسيأتي الحديي عنها بالتاصيل.
( )2التر يمة السكانية :حيي يمل عدد سـكان المملكـة العربيـة
الســعودية وفــم احصــائيات مصــلحة اإلحصــاءات العامــة
والمعلومات عام (2132م)  38.111مليون نسمة  % 61منهم لقل
من ( )21سنة وقد بل نسمة اإلنا إلى الـل ور  % 23ومـن
المحتمل لن يصل عدد سكان المملكة عـام 2131م ( )31مليـون
نسمة بنسمة تصـاعدية  %1.3سـنوياً,

أحـد لعلـى معـدالت

النمو السكاني في العالم قاطمة وللا فنن تل

الزيـادة

ـان

على القيـادة السـعودية زيـادة الـدلل السـنوي واتمـا نهـج
الدمر زية االدارية واشراك القعا الثالي فـي إدارة الشـأن
العام.
()1

مية ونو التعليم :حيي بلـ عـدد العـد فـي المملكـة
العربية السعودية وفم احصـائيات عـام ( )8.2( )2133مليـون
طال وطالمة وهناك ل ثر من ( )32362مدرسة ,فيما بل عدد
الجامعات السعودية ( )12جامعة لما المعاهد فقد بلـ عـددها
( )3211معهدا ,لما عن نوعية التعليم فمن الوارح بأن لعـط
التنمية قد لفرزت نوماً فكرية من علمـاء ولمـراء ومثقاـين
السيما من در

منهم لارج المملكة العربية السعودية حيـي

بل عدد العد الممتعثين ( )311111طال فـي العـالم وهـو
اال مر تاريويا على مستو العالم والش

لن هـل النه ـة

التعليمية قد للقت رليا عاماً راغعا ف د عن تسـلم العديـد
منهم لي تل

النو الجديدة من لبناء العمقة الوسعى علـى

التحديد وظائف تنايلية لو التعمير عن لرائهم التنايلية فـي
وسائل اإلعدم ساهمت في رفع مسـتو المعالـ الحقوقيـة
للمشار ة والشاافية والمساواة والعدالة االجتماعية.
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( )3بــروز تــأثير وســائل اإلعــدم الحديثــة :و ــان لبرزهــا
الا ائيات التي استثمر فيها القعا السـعودي ممـال طائلـة
الســـيما مجموعـــة  MBCومجموعـــة  ARTومجموعـــة
 ROTANAو ل تل

الوسائل لعمت منل عـام 3991م دورًا

هائدً في التأثير على العقل العربـي وعلـى العقـل السـعودي
ون السوق السعودي يستحوذ على  %61من سـوق

بالتحديد

اإلعدن العربي وقد للقت تل

الوسائل نزعة باتجا االناتاح

المحمود والتغري الملموم وتقمص التح ـر لو المحا ـاة
االجتماعية مـع اآللـر وإجـراء المقارنـات مـا دفـع باتجـا
التنافسية ( )Benchmarkingوقد عمم وسـائل االتصـاؤ
االجتماعي الحديثة مثل التويتر والايس بوك تل
فقازت بالوعي السياسي السعودي بشكل
بالعارة في

المعالـ

ميـر فيمـا يسـمى

ناعة رلي عام يمثل تيـارا يرتكـز علـى طـرح

بدائل اإل دح والتجديد والتنمية ومن المتوقع لن تلع تل
الوسائل دورا ل ثـر تـأثيراً حيـي بلغـت نسـمة مسـتودمي
االنترنت بالسعودية

أعلى معدؤ عالمي بالنسمة لعدد السكان

بنسمة  %33لعام 2133م ,فيما الشع السعودي هـو األوؤ فـي
استودام لداة اؤ .YouTube
( )2بروز ظواهر اجتماعية غير معهودة سابقا مثل الرشـوة التـي
ما زالت مر ز في دوائر محدودة و ـلل

الاسـاد اإلداري

بنعدء المصـالح اللاتيـة فـي االلتيـار والتعيـين المنـاطقي
والتكس

الغير مشرو باستودام الناوذ وانواـاض مسـتو

دلل العمقـة الوسـعى مـع تآ ـل القـوة الشـرائية للريـاؤ
السعودي بسم معدالت الت وم والمالغة  %3سـنوياً والنمـو
ال عيف في الروات

واألجور وبروز ظاهرة المعالة وا مـو

تشويم لماهـوم الوطنيـة والمشـرو االسـتراتيجي الكميـر
الجامع.
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 -ممادرات المل

ع مداهلل بن عمدالعزيز لتمكين المجتمع الويـري

والمدني السعودي.
يمكن القوؤ لن لـادم الحـرمين الشـرياين الملـ

عمـداهلل بـن

عمدالعزيز قد سعى إلى سياقين لتدعيم مشار ة المجتمع المدني
والويري لولها باتجا تحسين المي ة التي يعمل بها القعا الثالي
والثاني بتعوير وتدعيم القعا ذاتو تشريعيًا وإداريًا وماديا.
( )3تحسين بي ة عمل القعا الثالـي مـن لـدؤ إدمـاج المـرلة
وتمكينها عمر تعيينها في منا ـ حكوميـة ووزاريـة بـارزة
وإق ـرار مشــار تها فــي مجلــس الشــور وإ ســابها حــم
المشار ة في االنتوابـات الملديـة وتـدعيم مشـار تها فـي
وسائل اإلعدم وحم التنقل والسـكن الاـردي ورعايـة ودعـم
المرامج النسائية وإزالة القيود علـى مشـار تها االقتصـادية
وتحقيم المساواة مع الرجل في حصولها على
الحكومية بما في ذل

افة الودمات

الصناديم الحكومية المتوصصة ,ومن

قرارات جدلتو في التحسين هي تعزيـز الحريـات االسـدمية
برفع سقف التعمير عن الرلي وقد و لت لمستويات قياسـية
غير معهودة حتى ا محت حرا اً
فلتانو وسو

ميراً يوشـى احيانـاً مـن

نناقشو في وقت الحم فـي موـاطر ومعوقـات

المجتمع المدني المحتملة ارف الى هلا وذاك تحويل االذاعة
والتلازيون الى هي ة مستقلة إيل3ناً بتحجـيم وزارة االعـدم
ودورها المر زي

ما تم ا دار نظام المعموعات الجديـد

وإطدق هي ة الصـحافة السـعودية المسـتقلة وفـتح الا ـاء
االذاعي السعودي عمر ف

احتكار السـوق االذاعـي السـعودي

على القنوات الرسمية وقناة راديو وتلازيون الشرق االوسط
 . MBCف د عن السـماح للا ـائيات العربيـة واالجنميـة
بافتتاح استديو هات دالل المملكة.
إن اطدق المل

عمداهلل للحوار الوطني السعودي للتعمير عن

التعلعــات الوطنيــة المشــرقة فــي ق ــايا التعلــيم والصــحة
والوحدة الوطنية واالعدم والشما قد افسـحت

افـة تلـ

الدراسات وتو يتها للو وؤ لمتول القرار مماشرة والتـأثير
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في

ناعة السياسات االستراتيجية الوطنية ,لرف الـى ذلـ

لن مأسست حقوق االنسان عمر اطـدق هي ـة حقـوق االنسـان
التي تمار

الدفا عن المظلومين المهمشين وتنشـر الـوعي

الحقوقي بالمجتمع والمساهمة في

ياغة القوانين التي تعزز

مــن حمايــة وتأهيــل المشــار ة والمحاســمة والشــاافية
والمساواة.

( )2تعوير وتدعيم القعا الثالي تشريعياً وإداريـاً وماليـا ,لمـا
تشريعياً فنن نظام المجتمع المدني والمؤسسات الغير ربحيـة
الجديد قد تم إعداد وقد اطلعت على مسودتو وهـو يحـا ي
ل ثر التنظيمات شمولية وسعة في الحر ة واحترافاً دقيقـًا
في التو يف حيي يقع النظام في تسع وعشرين مادة موزعـة
على لربعة فصوؤ يحدد فيها واجمات المتعو فـي المجتمـع
وينش المشرو في إحد مواد مجلساً لعلى لتنظيم العمـل
التعوعي

ما يت من حي الجهات الحكومية على المشار ة

في دعم العمل التعوعي وبالتوازي معو سو

يصـدر تعـديل

واسع لنظام المؤسسات الويرية بعد تحديثـو ومـا تتسـم بـو
افــة التعــورات التشــريعية لنهــا عــززت مــن الحريــات
االجتماعية في التنظيم والدمر زية اإلدارية وإبعاد الجهـات
الحكومية الميروقراطية من السـيعرة والتوجيـو واال تاـاء
بالتوجيو والتأثير.
ســمم هــلا التعــور االناتــاح الكميــر علــى مــنح التــراليص
لمؤسسات المجتمع المدني السعودي حيي زادت نسـمة النمـو
إلى  % 311في الومس سنوات المارـية,

انـت الزيـادة قـد

بلغت نسمة مساوية لما سمح بو في العهـد السـعودي

د
ـام ً

حيي بلغـت مؤسسـات المجتمـع الويـري ل ثـر مـن ()122
مؤسسة ,ف دً عن التنظيمـات واالتحـادات والممـادرات التـي
سيرد ذ رها الحقاً في ممادرات المجتمع المـدني والويـري
السعودي .
لقد زادت المساعدات الحكومية لمؤسسـات المجتمـع المـدني
عمر الدعم المماشر حيي بلغت ( )321ميلون ,وقد لمـر لـادم
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الحرمين الشـرياين الملـ

عمـداهلل بـن عمـدالعزيز بـدعم

استثنائي لمؤسسات المجتمع المدني بل

( )6.86مليـار ريـاؤ

سعودي عام 2133م .
ان التعوير التشريعي والدمر زية اإلدارية والـدعم المـادي
ساهم بشكل بـال فـي انعـدق المجتمـع المـدني والويـري
السعودي في المشار ة في بناء النه ـة السـعودية الحديثـة
حينما ترجمـت اإلرادة الملكيـة لوـادم الحـرمين الشـرياين
المل

عمداهلل بن عمدالعزيز سياستين لولهما تحسين المي ـة

والثاني تدعيم القعا ذاتو .
إذا ان ادماج المرلة ورفع سقف الحريات اإلعدميـة وإطـدق
الحوار الوطني وتأسيس هي ة حقوق اإلنسان قد ساهمت بشكل
فاعل و مير لدعم وتأ يد مشار ة القعـا الثالـي ليلعـ
دور وفــم لــصرادة الملكيــة ورــرورة وحاجــات وتعلعــات
المواطنين.
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ج -ممادرات المجتمع المدني والويري السعودي.

يمكن ورع الممادرات في لربع سياقات وطنية لهلية

مر لولهـا

السياق الحكومي األهلي بتأسـيس هي ـة حقـوق اإلنسـان األهليـة
والثاني تأسيس مؤسسات مجتمع مدني مستقل سيسعى إلى تمكين
اإلنسان السعودي عمر المشار ة والرقابـة علـى األداء الحكـومي
وتعزيــز الشــاافية مثــل جــائزة الســعاة لو تلــ

المؤسســات

والممادرات الجماعية التعوعية التي تساهم في لدمة المواطن إما
بتحسين الوعي الثقـافي المتوصـص والمتح ـر مثـل الجمعيـة
السعودية للعمران لو تقديم لدمات رعوية اجتماعية مماشرة مثل
مؤسسة األميرة العنود الويرية ولليراً ممـادرة القعـا الوـا
السعودي بتمني ماهـوم المسـ ولية االجتماعيـة

أحـد مااعيـل

الحو مة:

()3

الهي ة السعودية لحقوق اإلنسان :مؤسسة سعاة القدوة
الحسنة هي إحد مؤسسات المجتمع المدني ,التي
تسعى لتعزيز القيم الرئيسة المتمثلة في الشاافية
والنزاهة في المملكة العربية السعودية ,انعدقاً من
تعاليم الدين الحنيف وعاداتنا وثقافتنا .يعملون وفقاً
لدستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة والشاافية
ومكافحة الاساد التي نصت على دور مؤسسات
المجتمع المدني في توعية وتثقيف األفراد والمؤسسات
تجا هل األلدقيات  ,وتحقيم ما احتوتو هل
ولليات وتهد
االستراتيجية من مقا د ولهدا
المؤسسة إلى ترسيخ ممادئ الشاافية والنزاهة,
وتأ يلها في المجتمع من لدؤ نشر ثقافة الشاافية
والنزاهة والعدالة ,من لدؤ:
ل -منح الجوائز والشهادات والدرو للكيانات الوا ة
والعامة التي تتمتع بمستو محدد من الشاافية
والنزاهة ,وإبرازها لجعلها قدوة يستايد اآللرون من
تجربتها.
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 المحو والدراسات في مجاالت نشاط المؤسسة.ج -التدري والتأهيل وتقديم المشورة ,وإقامة الندوات
والمحاررات وورش العمل لتحقيم لهدا المؤسسة.
()2

هي ة حقوق االنسان :ترتمط مماشـرة بـرئيس مجلـس
الوزراء وتهد الى حماية حقوق االنسان وتكـون هـي
الجهة الحكومية الموتصة بنبداء الرلي والمشورة فيما
يتعلم بحقوق االنسان وهي تتمتع بشوصـية اعتماريـة
لها استقدلها التام فـي ممارسـة مهمتهـا ويكـون لهـا
رئيس يعين بمرتمة وزير ونائـ بالمرتمـة الممتـازة
تهد الهي ة على إيصاؤ المعلومـات الحقوقيـة لكافـة
شرائح المجتمع سواءً من المواطنين لو المقيمين ,اي اً
عقد الاعاليات والندوات والمحاررات فـي ل ثـر مـن
منعقة باإلرـافة إلـى نشـر العمـارات التوعويـة فـي
العرقات والميدان العامة.

()1

جائزة السـعاة :مؤسسة سعاة القدوة الحسنة هي إحد
مؤسسات المجتمع المدني ,التي تسـعى لتعزيـز القـيم
الرئيسة المتمثلة في الشاافية والنزاهـة فـي المملكـة
العربية السعودية ,انعدقاً من تعـاليم الـدين الحنيـف
وعاداتنا وثقافتنا .يعملون وفقاً لدستراتيجية الوطنية
لحماية النزاهة والشاافية ومكافحة الاساد التي نصـت
على دور مؤسسات المجتمع المدني في توعية وتثقيف
األفراد والمؤسسات تجا هل األلدقيات  ,وتحقيم مـا
احتوتو هل االستراتيجية من مقا د ولهدا ولليـات.
وتهد المؤسسة إلى ترسيخ ممادئ الشاافية والنزاهة,
وتأ يلها في المجتمع من لدؤ نشر ثقافـة الشـاافية
والنزاهــــــة والعدالــــــة ,مــــــن لــــــدؤ:
ل -منح الجوائز والشهادات والدرو للكيانـات الوا ـة
والعامة التـي تتمتـع بمسـتو محـدد مـن الشـاافية
والنزاهة ,وإبرازها لجعلها قدوة يستايد اآللرون مـن
تجربتها.
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 المحو والدراسات في مجاالت نشاط المؤسسة.ج -التدري والتأهيل وتقديم المشورة ,وإقامة الندوات
والمحاررات وورش العمل لتحقيم لهدا المؤسسة.
()3

الجمعية السعودية للعمران :جمعية علمية تعنى بشؤون
العمران الموتلاة ,وتهد االرتقاء بالاكر والممارسـة
العمرانية ونشر الوعي العمراني في المملكـة العربيـة
السعودية  ,وتحقم لهدافها من لدؤ الوسائل التاليـة :
 -3إحياء وتعوير الترا الاكري المعمـاري اإلسـدمي
وذل بتوثيم وتحليل وتقـويم الممـاني والتكوينـات
العمرانية التقليدية مع إيجاد السمل للمحافظة عليها .
 -2إيجــاد هويــة مميــزة للمي ــة العمرانيــة الســعودية
ترتمط بالمي ة العميعية والمنالية المحلية بما يتمشى
مع احتياجات المجتمـع  -1 .تشـجيع التعـاون وتمـادؤ
األفكــار بــين الموتصــين ف ـي مجــاالت العمــران فــي
القعاعات التعليميـة والحكوميـة والوا ـة -3 .تمـادؤ
اإلنتاج العلمي في مجاؤ اهتمامات الجمعية بين الهي ات
والمؤسسات المعنية دالل ولارج المملكة  -2 .تقـديم
المشــورة والقيــام بــنجراء الدراســات الدزمــة لرفــع
مستو األداء المهني في المؤسسات والهي ات العمرانية
الموتلاة وتنشط في إجراء المحو العلمية في مجـاؤ
اهتمامها وما يتصل بها من لفاق المعرفة  ,ونشر نتائج
المحو وتوزيعها وتمادلها مع الهي ـات المعنيـة عقـد
المؤتمرات والندوات لمحي الق ايا المتصلة بمجـاالت
العمران وتقديم الحلقات الدراسية والـدورات المكثاـة
الطد لع اء الجمعية والمنتمين لهـا علـى المحـو
والدراسات الجارية والمشروعات الحديثة في مجـاالت
العمارة والتوعيط والتوصصـات العمرانيـة األلـر
وتنظــيم المســابقات العلميــة والثقافيــة فــي مجــاالت
التصا الجمعية وتنظيم سلسلة من المحاررات فـي
مجاؤ العمران  .والقيام بالرحدت العلميـة لألمـا ن
والمواقع ذات القيمة العمرانية التاريوية والح ـارية
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وإيجاد منتد ل اديمي يجمع الموتصين في مجـاالت
العمران الموتلاة .
()2
()6

مؤسسة العنود الويرية :مؤسسة ليريـة لا ـة تهـد
الى االرتقاء بالمجتمع المدني من لدؤ العناية بالعال
واالسرة والشما وترجمة ذلـ

فـي برنـامج االميـر

العنود للتربية الاعالة ومر ز وار

لتنميـة الشـما

وبرنامج التثقيف المنزلي لـدم والعاـل MOHBE
ومشرو العمل الويري والتعوعي واليرا وليس الرا
برنــامج رعايــة االيتــام و بــرامج ذوي االحتياجــات
الوا ة.
()1

مؤسسة عمـداللعيف جميـل :تأسسـت عـام 3932م حيـي
حر

مؤسسها الشيخ عمداللعيف جميل (رحمـة اهلل)

على المشار ة والمسـاهمة فـي المـرامج االجتماعيـة
الموتلاة و ان عام 2111م نقلة نوعية لتأسيس برامج
للودمة االجتماعية مثل برنامج با رزق جميل الـلي
ير ز على توفير فر

العمل من لدؤ تهي ة الشما

والاتيات لسوق العمل وبرنامج دعم المشاريع الصغيرة
اللي يعد لهم المرامج حيي لنو يتيح الار ـة للشـما
والاتيات الراغمين بتأسيس مشاريعهم الوا ـة ولـيس
لديهم رل

الماؤ واي ا برنامج االمتياز التجاري اللي

يقــدم الــدعم والمســاندة لمتقــدمين برنــامج دعــم
المشاريع الصغيرة والشما ا حا المنشأت الصـغيرة
الراغمة في الدعم والمساندة للنشاط التجاري واليـرا
برنامج تملي

سيارات النقل واالجرة العامة.
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()8

مجلس المسؤولية االجتماعية :لسست الغرفـة التجاريـة
الصناعية بالرياض مجلس المسؤولية اإلجتماعية ,وهو
بمثابــة المرجعيــة ألنشــعة ومشــروعات المســؤولية
اإلجتماعية التي تتمناها الشر ات والمؤسسات لتنميـة
المجتمع وتلمية احتياجاتو ,ويسعى إلـى حشـد الـدعم
والمســاندة لمــرامج التنميــة المســتدامة فــي منعقــة
الرياض لا ة ومناطم المملكة بوجـو عـام ,ويوـتص
المجلس باقتراح األنشعة والمـرامج االجتماعيـة التـي
يتوالهــا القعــا الوــا
لتحقيــم لهــدا

وورــع الوعــط المؤديــة

المجلــس ,وورــع بــرامج تحايــز
القعـا الوـا

 ,وإيجـاد

المسؤولية االجتماعية لد

معــايير ولنظمــة محليــة لتعميــم تلــ

المــرامج

والموافقة على تنظيم الملتقيات والندوات التي توـدم
ثقافة المسؤولية االجتماعية ويسعى المجلس لتعزيـز
وحاز توجو القعا الوـا

بالمملكـة لتمنـي بـرامج

تنمية المجتمع ,وتوفير قناة تعاون بين القعا الوا
والقعا الويري واالجتماعي في تنايل برامج للتنمية
المستدامة ,وللمجلـس لمانـة عامـة تتـولى التح ـير
الجتماعاتو وتنايل تو ـياتو ممثلـة فـي إدارة لدمـة
المجتمع بالغرفة.
()9

الجمعية الوطنية لحقـوق االنسـان  :لنشـ ت الجمعيـة
الوطنية لحقوق االنسان بالمملكـة العربيـة السـعودية
3322/3/38هـ الموافم 2113/1/9م وذل

لحماية حقـوق

االنسان والدفا عنو وفقاً ألحكام الشـريعة االسـدمية
والنظام االساسي للحكم واالنظمة المرعية واالتااقـات
والمواثيــم الدوليــة التــي ال تتعــارض مــع الشــريعة
االسدمية وهي جهة وطنية مستقلة مالياً وادارياً وليس
لها ارتماط باي جهة حكومية.
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الممادرات اللاتية مـن التجمعـات االهليـة فـيمكن ذ ـر
الممادرات التالية :

()3

نادي حياة بجامعة المل سعود :هو اوؤ نادي جـامعي
متوصص في مجاؤ التعـو علـى مسـتو الجامعـات
السعودية ويقيم برامج تعوعية تهد إلى نشر ثقافـة
العمل التعوعي وإبراز دور في التنمية الشـاملة عمـر
اإلسهام في األعمـاؤ التعوعيـة وتنظيمهـا وتوجيههـا
والتااعل مع األحدا والعـوارئ والكـوار اإلنسـانية
وغيرها ,ويقدم العديد من الودمات للمتعوعين ومنها
التدري والتوجيو وتعرياهم بمجاالت العمل التعوعي
وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم .ما يقدم لي ـاً لـدمات
للمنظمات والهي ات والجمعيات التعوعيـة حيـي يـتم
توجيو المتعوعين لدنوراط في برامجهم ولنشـعتهم,
و لل يعلع المتعو على األفكار التعوعيـة التـي
يستعيع القيام بها مماشرة لو بالمشـار ة مـع جهـات
تعوعية ,وسعى الستقعا الكااءات ومـن لـديهم روح
الممادرة من دالل ولارج الجامعـة ابتـداء مـن سـن 1
سنوات حتى  11سنة.

()2

مجموعة سا ورا المملكة :مجموعة شـمابية تعوعيـة
تهتم بنشر الثقـافتين السـعودية واليابانيـة فـي

ـد

المجتمعين من لدؤ فعاليات ثقافية واجتماعية تهد
الى تعريف المجتمعين بثقافة اآللر وتقويـة روابـط
الصداقة والتشجيع على االستاادة من التجربة اليابانية
في تعوير جوان الحياة الموتلاة.
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التحوالت الثقافيـة واالجتماعيـة ولثـار الممـادرات علـى اإلدارة
والحكم الرشيد.
يكمن إجمالي التحوالت واآلثار في قراءات ومشاهدات ملموسة
وهي:
()3

انتقل الوعي المجتمعي السعودي من مجتمـع رعـوي إلـى
مجتمع إ دحي يحاور ويناقم الهمـوم الكمـر
بشجاعة لدبية دون الوو

للـوطن

"األبوية" التاريوية التي

يؤمن بها عن قناعة تراثية

انت

ـان

ائمة ولكنهـا لـم تكـن

تعمل في الوقت الحارر.
وللا تلمس لن الـوطن

ـان ناه ـاً تنمويـاً عمـر المنـى

التحتية والمشروعات األساسية العمدقة وقـد لرـيف لهـا
نه ة المواطن ووعيو اللاتي فتغير مـنهج ولسـلو حلـو
للمشكدت.
()2

امل التشدد الـديني والقملـي وظهـور

غابت وبشكل شمو
اعتداؤ مس وؤ يمار

السـعوديون نشـاطهم المـدني دون

قمع السلعة لو تنظيم حزبـي بـل ل ـمحت عنـاوين إدارة
ااءة وجودة الحياة ثقافة للقـت عـادات

اللات وتحسين

اجتماعية جديدة وفي شريحة الشما بالتحديد.
()1

يولي السعوديون التح ـر المـدني الحقيقـي لهميـة فـي
حيــاتهم الوا ــة ال ســيما فــي الســكن واأل ــل واللــمس
وطريقة العيم يكـاد توتاـي معهـا التمـدون (المـدو) لو
التريف (الريف) و ل هلا التعور ينعكس في للم لشكاؤ
التااعل واالتصاؤ المدني واحدؤ القيم والمصلحة والناـع
العام عن قيم الارعية ال يقة.

()3

شهدت المملكة العربية السعودية بروزاً لدبتكـار واإلبـدا
في مقابل الجمود والتقليد حيي سـجلت ل ثـر مـن 2311
الترا عام 2131م ف دً عن االبداعات اإلنسـانية واألدبيـة
في نمو الرواية والشـعر والقصـة والرسـم حيـي تعتمـر
المملكة اآلن من ل مر مستهل
31

للكتـا وتسـتحوذ علـى

 %31ممــا ينشــر فــي العــالم العربــي لمــا عــن االنتــاج
فالسعوديون عزوا ا مر منتج للكتـا ()1911

تابـا فـي

السنة وقد حاز العديد من السعوديون على جوائز اقليميـة
وعالمية
()2

ثيرة.

ان االلتيار والتعيين نسمياً ل مح لارعاً لمسـتو الررـا
الشعمي وللا برز تعيين الكااءة األمينة المحترفة ال سـيما
الشما منهم في القعاعات الحكومية وشمو الحكوميـة فـي
حين لن القعا الوا

يحظى بالتعيين األ ثر واأل اـأ

تاريويا.
()6

تشارك المؤسسات والممادرات الغير ربحية اآلن بقـوة فـي
ياغة القوانين والرقابة على األداء الحكومي بل تعرفـت
لحياناً بناءً علـى معلومـات مغلوطـة وغيـر دقيقـة إال لن
الشاهد لن الرلي العام ل مح لو ثقد وازناً ومويااً لحيانـًا
للر في توجيو بو لة التنمية.

()1

تعيم المملكة العربية السعودية تدفقاً

ميراً للتشـريعات

والقوانين واألنظمة واللوائح وإطـدق الهي ـات المسـتقلة
وجميعها يسعى لموا مـة التعـور االجتمـاعي اإل ـدحي
والتنويري.
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رابعاً  :مستقمل المجتمع المـدني والويـري السـعودي واإلدارة والحكـم
الرشيد.
ل-

التعوير :ان ترسيخ ممادرة وإرادة لـادم الحـرمين

فر

عمـداهلل بـن عمـدالعزيز وتعلـع وفعـل

الشرياين المل

وإنجازات المجتمع المدني السعودي لن تكونان

افية دون

ما يلي:
()3

اقنا وتأهيل وزارة التوعـيط ووزارة الماليـة بالمملكـة
العربية السعودية بأهمية القعا الثالي والمنظمات الغيـر
ربحية في إقامة المجتمع الرشيد المنتج المتمتع بحقوقـو
إقامـة الدولـة

في الحرية والعدؤ والمساواة وهـو هـد

الواحــدة والموحــدة لتمكــين المــواطنين لعمــارة األرض
وعمارة اآللـرة وإن القعـا الحكـومي لـن يكـون قـادرًا
لوحد للتوعيط وإدارة الشأن العـام وإن إعاقـة لو عـدم
تسهيل انعـدق المجتمـع المـدني سـو

يولـم مشـكدت

جديدة قديمـة وهـي رداءة الودمـة التعليميـة والصـحية
وتاشي الاساد اإلداري والمالي وانوااض مسـتو الررـا
والوالء الوطني وتاشي الجريمـة واألمـراض االجتماعيـة
العدق والمعالة والمودرات ,حينما يتولى المجتمع عن
دور وينتظــر الحكومــة .لــلا علــى تلــ

الــوزارتين

بالتحديد عن بقية الوزارات الحكوميـة االنوـراط اقليميـا
وعالميا بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية فـي تمنـي
تدري

وتأهيل وسن القوانين واعتمـاد المعـايير الدوليـة

الهافة إلرساء اإلدارة الرشيدة.
()2

تعزيز التعاون والح ور السعودي في المشهد الدولي مـن
لدؤ لمـراء سـعوديين ينتومـون مـن
الحكوميـة وشــمو الحكوميــة

مســهلي ومنســقي لعــط

وبرامج في موتلف التوصصات وتااعل تل
المنظمــات الدوليــة يوا ـ ذل ـ
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افـة القعاعـات
القعاعات مع

تشــجيع الســعوديين

المؤهلين من ا تسا الومـرة والتجربـة الميدانيـة عمـر
الحاقهم بالمنظمات الدولية المتوصصة لا ـة إذا علمنـا
بقلة تل

الكوادر الممتعثـة لو العاملـة مـع

الــدعم الســعودي

مـر حجـم

أحــد ل مــر المــانحين لهي ــة األمــم

المتحدة والمنظمات التابعة لها ول مر دليـل علـى نجـاح
ذل

جزئياً هو لن من يقود المالية العامة السـعودية اآلن

هم لمراء بالمن
-

الدولي و ندوق النقد الدولي سابقاً.

مواطر ومعوقات محتملـة :ان ل مـر تهديـد قـد يواجـو
المجتمــع المــدني الســعودي هــو  -ال ق ـدّر اهلل – إســاءة
اســتودام المســ ولية واالســتجابة للدعايــة الوارجيــة
المغررة لتوجيهات وتيارات ليمراليـة او دينيـة متعرفـة
تحمل ال غينة والحقد والنظر بدونية لكل ما هو ناتج عن
الجزيرة العربية لعوامل قومية لو ليارات دينية تاريويـة
لما الوعر والمعوق الحقيقي قد يكون نابع مـن المجتمـع
المدني والويري السعودي اللي عليو ا دح مسيرتو التـي
اعتر بع ًا منها ما يلي:3
()3

القائد الملهم :لغل

المؤسسات لو المرامج الويريـة تجـد

وراءها قائدا ممادرا عمَّأ طاقـات المجتمـع مـن مسـؤولين
وشوصيات نافلة ومتعوعين نحو قيام هلا الجسـم ,إال لن
ذل

القائد تحوؤ مع مرور الزمن بالقابع علـى

القيادة وإقصاء

رسـي

ل من حولو ,باستثناء توا لو مـع بعـض

المسؤولين؛ لوفا من شكو الحقة رد  .إن القائد الملهم
قد التزؤ

ل العمل في شوصو ,وبالتالي ق ى بعلمـو لو

دون علمــو علــى قلــ العمــل الويــري وروحــو ,وهــو
المشار ة .بل نتج من هلا االلتـزاؤ للعـاء اسـتراتيجية
وقانونية واستثمارية

مر لن يستعيع لحد لن يحاسـمو؛

فهو مجلس اإلدارة والع و المنتـد والـرئيس التنايـلي
وبقية العاملين بؤساء ملحقون بو ”إمعـات” يناـلون مـا

1
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يؤمرون ,وغدت المؤسسة لو المرنامج الويري في الشـكل
مؤسسة مجتمعية ,وفي الم مون مؤسسة فردية ال تحمـل
حتى سجد تجاريا.
()2

الشــيخ اإلداري :قامــت عديــد مــن المؤسســات والمــرامج
الويرية على ل تا
فورا؛

لهم النا

العلماء وطد العلم الـلين اسـتجا
ون السعوديين ل ثر المجتمعات تـدينا

واحتراما وتقديرا للمشايخ ,إال لن الشيخ

ان ينمغي عليـو

بعد إطدق شرارة الويـر لن يرعاهـا مـن لـدؤ مجلـس
اإلدارة ,إال لن عديــدا مــنهم ف َّــل االنتقــاؤ إلــى العمــل
التنايلي اإلداري ,وهو ال يمل

القدر الكافي من المعار

والمهارات اإلدارية التي تمكنو من قيادة المنظمة لتحقيـم
لهدافها ,ف د عن لن الولط بين الشيخ واإلداري جعل مـن
الصعوبة بالمراجعة والحوار حوؤ التيار القرارات األف ل
ما لسقط من حيي يعلم لو ال يعلم قداسـة الشـريعة علـى
التياراتــو الارديــة القائمــة علــى التجربــة ”الومــرات”
والممارسة الساذجة ,وال يعني هلا لن بعض العلماء وطد
العلم ليسوا ممن جمع اهلل لهـم شـريف العلـم والمواهـ
الاعرية واالطد الواسع ,وقادوا مؤسساتهم نحو لهـدافها
المرسومة.
()1

رعف الشاافية :تاتقد معظم المؤسسات والمرامج الويرية
لمرا ز مالية وقوائم دلل مدققة من مراجع لارجي فيها
اإلفصاح الكافي إلبراء اللمة وحكم المجتمع علـى تحقيـم
األهدا

التي من لجلها تعوعوا ولغل المؤسسـات تصـدر
الوجو الجميل والجميل فقط والممـال

تقارير تظهر ل

فيو لحيانا للر مع

ورة بارزة للقائـد الملهـم ورـعف

الشاافية ال يعود لسوء فيو ال قدر اهلل ,إنما قد يكون لوفا
من اإللوة األعداء لو جهد مهنيا بعلم المحاسمة والماليـة,
لو رغمة في التملص من القيود التـي قـد ي ـعها النظـام
المحاسمي على

دحيات المديرين ,وفي لحيان قليلة جهل

مير المحاسمين بالمؤسسة الويرية ذي الرات الـ (3211
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رياؤ) اللي تعور لدؤ عملو المهني مـن لمـين

ـندوق

حتى ل مح لما هو عليـو ولـم يلتحـم بتأهيـل علمـي لو
برنامج تدريمي مكثف وتجد يمعد المحترفين عن القائـد
الملهم.
()3

االنتماء الاكري :لنـا لتاهـم لن تقـوم جماعـة مـا لـارج
المملكة العربية السعودية بأن تمار
الويري ,حيي

التمييـز فـي لدائهـا

را العقائد واألفكار واألحزا والتيـارات

ولرف و المتة لـدينا؛ نظـرا إلـى تماسـ

المجتمـع فـي

لغلميتو الساحقة حوؤ فكرة التوحيد وتوحيد الدولة ,ومـا
يارقنا هو التد

التنو ال التد

الت اد ,لكن لن يصـل

بالمؤسسة لو المرنامج الويري إلقصاء وتهميم وتصـنيف
السعودي اآللر فهل مصيمة تعمـر عـن محدوديـة األفـم
وتأويل معي لعوج للنصو
()2

ال ..للقانون :يتصر

والجهل بقوانين العمران.

المعض على لن الحم هو مـا اتاقنـا

عليو فقط… و حيح لن الررا ر ن من لر ـان العقـد,
لكن على لال يوالف االتاـاق نصـا نظاميـا لو شـرعيا فـي
المملكة العربية السعودية ,فاحترام النظـام واجـ
علي

يمليـو

حم الميعة ,فالعمل المدني والويري ال يعـيم فـي

ف اء مجرد لارج النظام العام ,وعلى المؤسسات والمرامج
الويرية لن تلجأ إلى مكات محاماة معتر

بها ومرموقـة

للحصوؤ علـى استشـارات قانونيـة .إن القـرارات الكمـر
والمصلحة الشرعية لو المدنية من وجهـة نظـرك ليسـت
إن لقررت بحق

قانونا ,ذل

في االجتهـاد فأنـت تقـرر

مسألة عويصة ,لوؤ من يدفع ثمنها لنت حينما يجتهد فـي
تصايت
()6

رلي للر فيتحوؤ الوطن إلى غابة.

العالم قرية

غيرة :ل مح القرار الويري بالعمـل لـارج

المملكة العربية السعودية قرارا سياسيا بعد لحدا  33مـن
ليلوؤ (سمتممر) عام 2113؛ للا فنن باذلي الوير والـراعين
للتوحيد والتكافل والتراحم في العالمين العربي واإلسدمي
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عليهم إدراك حجم مسؤولية تصرفاتهم وسـلو هم الـلي
قد يربط وطننا بالكامل في مأزق وي عو في دائرة الوعر
والمحاسمة وال غوط الدولية ,فكما قملت لن تحمل الجواز
والهوية السعودية ,ثم تتقدم بهلا الشـكل القـانوني لدولـة
لجنمية ,قملت عهدهم بحصول
فعلي

على فيزا دلوؤ لراريهم,

لن تحترم مـواثيقهم وتعمـل فـي إطـار القـوانين

المرعية.
()1

وقود المعر ة :قد يقع حسنو النيـة فـي لتـون معر ـة
ل مر منهم بكثير يوعط لها قـو

عالميـة تاهـم واقـع

الويرين ,ثم تجعلهم وقودا ,وهم يحسمون لنهـم يحسـنون
نعا؛ للا فعلى متولي القرار الويـري لن يتنـاغموا مـع
المتاحة,

سياسة الدولة ويقرؤوا السياسة الدولية والار
وهنا يقع التحدي الكمير.
()8

طااية حريم :ياتقد العمل الويري التوعيط االستراتيجي
طويل األمد وإدارة الموازنة التوعيعية ,ولغلـ
وبرامجو ردود لفعاؤ

لنشـعتو

عااية للحرائم واألزمات التي تمر

بالعالمين العربي واإلسدمي ,وهي غالمـا فزعـات عاطايـة
تومــو بعــد زواؤ األزمــة وبــرود الهمــة ,لكنهــا ال تحــل
مع دت تنموية لو إ ـدحا نوعيـا للق ـاء علـى الجهـل
واألمية والمـرض واألوب ـة واإلعاقـة الثقافيـة وتحقيـم
الكرامة اإلنسانية والتقدم.
()9

االستثمار من المستايد :لقد مرت عليّ حاالت محددة رليت
فيها ال عف المهنـي لمـديري االسـتثمار فـي المؤسسـات
الويرية لو الاساد الجزئي باشتراط الحصوؤ على عموالت
إلنجاز لي
لاسرة؛ ما

اقة رابحة لو عموالت
مَّد تل

ميرة إلنجاز

االسـتثمارات لسـائر

ـاقة

ميـرة ولـم

يسأؤ عنها لحد ومـنهم مـن يـدلل لبنـاء لو لقربـاء لو
المنـافع غيـر المشـروعة وهـو مسـاو

ل دقاء في تل

ن
أل ل ماؤ اليتيم فـي العلـة؛ قـاؤ اهلل تعـالىِ ( :إنَّ الَّـلِي َ
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َيأْ ُلُونَ َلمْوَاؤَ الْ َيتَامَى ظُلْمًا ِإنَّمَا َيأْ ُلُونَ فِي بُعُو ِنهِمْ نَارًا
وسَيَصْلَ ْونَ سَعِيرًا) ( )31النساء.
َ
( )31فورى اإلنااق :إن غيا مر ز المعلومات الموحد للعمـل
العمل لعمى في الحقيقة ,فقد يصـي

الويري يجعل ذل

وقد يهـدد األمـواؤ؛ الفتقـاد الهـد
المعلومات ,لا ة (تلـ

الممنـي علـى دقـة

الشـرائح األ ثـر احتياجـا فـي

المكان الصحيح والتوقيت الصحيح) ,وتدحأ لن مؤسسـات
العمل الويري والتعوعي تعيم فـي جـزر معزولـة عـن
مجلس ينسّم جهودهـا لو جهـة رقابيـة تاـرض سياسـتها
التنموية االجتماعية.
( )33با

النجار مولع :ياتقد العمل الويري والمدني القيـادات

التنايلية والعاملين المحترفين فـي إدارة العمـل المـدني
واألهلي؛ نظرا إلى غيا نظام الحوافز والرواتـ الجيـدة,
فأ ثر العاملين بؤساء رليـتهم فـي حيـاتي المهنيـة قـط
وجدتهم في العمل األهلـي ,فـد لـوائح للمـوارد المشـرية
تحترم وال سلم روات  ,ف د عن التأمين العمـي وانتظـام
اإلجازات ,بل علي
بأقران

لن تحرم من

في القعا الوـا

الملهم والنافلون في تل
ومعنوية .إن

ل تل

المزايـا لسـوة

 ,ولن تحتسـ  ,فيمـا القائـد
المؤسسات

نعوا لمجادا ماليـة

ل ما ذ ر لناا من مواطر تواجـو العمـل

الويري هي مواطر نسمية ومحـدودة ولعلـم لنهـا محـل
دراسة ومتابعة ور د حثيي مـن الجهـات الحكوميـة ذات
العدقة ,ولن المستقمل يمشر بوير وفيـر وإ ـدح واسـع
النعاق للقعا المدني األهلي ,سيتوج بـنطدق المنظومـة
القانونية للعمل المدني واالجتماعي في المملكـة العربيـة
السعودية ,وقد اطلعت على مسودة القوانين ,وهي بحـم إذا
رسّمت ماورة تشريعية تحا ي ل ثر النظم تعـورا فـي
العالم وقازة

ميرة إلى األمام.
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لامساً  :الود ة:
تناوؤ المحي لربعة محاور هي المجتمـع المـدني واإلدارة
والحكــم الرشــيد والمجتمــع المــدني الويــري الســعودي
وممادرات لادم الحـرمين الشـرياين الملـ

عمـداهلل بـن

عمدالعزيز وممادرات المجتمع المدني السـعودي ومسـتقمل
المجتمــع المــدني والويــري الســعودي واإلدارة والحكــم
الرشيد للص المحي إلى ما يلي:
()3

ان هناك دوافع عجلت بالنمو الكمير لدور المجتمع المدني
والويري السعودي و ان لبرزها إرادة المل

عمداهلل بـن

عمدالعزيز اال دحية وقد جاءت في سياسـيتين لحـدهما:
تعوير بي ة عمـل المجتمـع المـدني والويـري السـعودي
وتدعيم القعا الثالي ذاتو لرف إلى ذل

عوامـل النمـو

السكني وارتاا مستو التعليم الكمي والنـوعي وتعـوير
وسائل االعدم الق ائي وبروز ظواهر مثل الاساد االداري
والمعالة وانوااض مستو دلل العمقة الوسعى.
()2

ترجمة االدارة الملكية إلى مشروعات ولوامر ملكية بننشاء
العديد من المنظمات التي تدعم المجتمع المدني والويري
السعودي مثل انشاء هي ة حقـوق اإلنسـان وتحويـل وزارة
االعدم إلى هي ة سمو حكومية مستقلة وتعوير تشـريعات
العمل المدني والويري السعودي وإدماج المرلة في عمليـة
التنمية في االنتوا ودلوؤ الشور .

()1

بادر المجتمع المدني والويري السعودي بنطدق ممادراتـو
للمشار ة في إدارة الشأن العام من لدؤ الشأن العام مـن
لدؤ القعا الوا
او اإليثار العام
وتنظيم لا

()3

السعودي في المسؤولية االجتماعيـة

ممادرات تعوعية بعمل مؤسسي لو تجمع

.

ان النه ة الح ارية جاءت ثمارهـا فـي العقـل السـعودي
والوعي العام االجتماعي ترجمة فـي الممارسـات الاكريـة
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واإلبداعية واالحترا

في لسـالي تنايـلها وقـد التلاـت

تياراتها ال اغعة باتجا تحسين

ااءة التنمية ومحاربـة

الاساد وابـراز الشـاافية بالرقابـة علـى األداء الحكـومي
وتحسين المساواة بالعناية بالمهمشين والمعوزين واالسهام
في سد العجز الحكومي بل تعد دور إلى تعوير ليارات
ا دحية.
()2

ان العمل الويري والمدني الش

لنو لثر بشكل بـال فـي

القيام بدور باتجا االدارة والحكم الرشيد اجمـاال اال انـو
يغل عليو االتجا نحو التمكين بدال عن الرعوية التقليدية
ولكنو تنمو ب عف باتجا تعميم المأسسة لو التـأثير فـي
السياسات الحكوميـة وفـي الميزانيـة العامـة علـى وجـو
التحديــد وعنــدها ال اناكــاك مــن قيــام مشــار ة وزارة
التوعيط ووزارة المالية بعد االيمان بدور القعا الثالـي
في

ياغة ذل

الدور

شري

رئيس في بقاء المجتمع

وتشغيلو.

()6

يواجو المجتمع المدني والويري السعودي معوقـات اي ـا
داللية متعلقة جلها بالممارسات القيادية غير السوية دالل
القعا ذاتو.

()1

ان مستقمل المجتمع المدني الويري السعودي لتأثير فـي
االدرة والحكم بالمملكة العربية السعودية مرهون بتعزيـز
الدور الحكومي ومعالجـة القعـا الثالـي مشـكدتو مـن
الدالل مع تأهيل لمراء سعوديين ميـدانيين عمـر اقتحـام
العمل وا تسا

الومرة الميدانية في المنظمـات الدوليـة

ذات العدقة يوا مو اي ا للـم شـرا ات وتحالاـات مـع
تل

المنظمات الدولية السيما مع هي ـة االمـم المتحـدة

والمنظمات التابعة لها المعنية بالحكم الصالح اللي لؤمـن
جازما انو المدلل الكمير والصحيح للمشـار ة السياسـية
والتنموية التي هي قدر الشعو العربية الجديدة بعيدا عن
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ديموقراطية تداوؤ السـلعة فـي الجزيـرة العربيـة علـى
التحديد.
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