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كلمة رئيس مجلس
 الجمعيات األهلية بالمملكة
د. سعدون بن سعد السعدون

 إسهام القطاع غير الربحي في التنمية من خالل برنامج التحول الوطني البد من اآلتي:
-  ضرورة االطالع على كل الوثائق التنموية التي تسعى إليها الدولة، ودراستها، ومدى إمكانية مساهمة هذا القطاع في إنجاحها وتنفيذها وذلك لتعزيز 

 التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخيري.
 - أهمية أن تعيد الجمعيات األهلية النظر في خططها وبرامجها التنموية بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية.

- ضرورة تحديد حوافر للجمعيات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية والتنمية الوطنية بناء على كفاءتها وفعاليتها وذلك لتشجيع روح التنافس فيما بين 
 الجمعيات األهلية.

 - التركيز على التوثيق والرصد وقياس األنشطة واألعمال بما يعزز تمكين وتحقيق أهداف الرؤية والتنمية الوطنية.
 - أهمية دراسة الواقع واتخاذ القرارات بناء على االحتياجات الفعلية حتى ال يكون هناك إهدار للوقت والمال.

ونحن في مجلس الجمعيات األهلية بالمملكة ندعو المنتسبين للقطاع الخيري باالستفادة من الفرص المرشحة للشراكة بين القطاع غير الربحي وبرنامج التحول  
الوطني لتمكين وتطوير هذا القطاع المهم.والله الموفق.

يعد برنامج التحول الوطني برنامجا طموحا يسعى إلى تطوير البنية التحتية الالزمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 
2030؛ وذلــك بالتركيــز علــى تحقيــق التميــز فــي األداء الحكومــي، ودعــم التحــول الرقمي، واإلســهام فــي تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشــراكات االقتصادية، وتعزيز 
التنميــة المجتمعيــة، وضمــان اســتدامة المــوارد الحيويــة  ,لقــد أتــت رؤيــة المملكــة 2030 لتحقيــق التنميــة الوطنيــة الشــاملة فــي جميــع المجــاالت، وبينــت االلتزامــات 
واألدوار التــي يقــوم بهــا كل قطــاع مــن القطاعــات المختلفــة فــي الدولــة، ولقــد حظــي القطــاع غير الربحي باهتمام كبير من مهندســي الرؤيــة، حيث أوكل إليه تحقيق 
مجموعة من األهداف المندرجة في محور »وطن طموح.. مواطنه مسؤول« والتي تتمثل في اآلتي: رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي 
مــن أقــل مــن 1 % إلــى 5 % وزيــادة عــدد المتطوعيــن مــن 11 ألفــًا إلــى مليــون متطــوع فــي القطــاع غيــر الربحــي، كمــا أن الرؤية ركــزت على تعظيم نتائــج العمل الخيري 
وتعظيــم أثــره، وتطويــر الجهــود المبذولــة فــي إطارهــا المؤسســي،  وتوجيــه الدعــم الحكومــي للبرامــج ذات األثــر االجتماعي والعمل على تدريــب العاملين في القطاع 
غيــر الربحــي، إضافــة إلــى تشــجيع المتطوعيــن, إن اهتمــام الدولــة بهــذا القطــاع يســتوجب علــى قادتهــا العمــل بجديــة لتحقيــق أهــداف الرؤيــة، وفــي تقديرنــا لتحقيــق 
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برنامج التحول الوطني: ُأطلق برنامج التحول الوطني في عام 2016م ، ويهدف برنامج التحول الوطني إلى  تطوير البنية 

التحتية الالزمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك بالتركيز 

على تحقيق التميز في األداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، واإلسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات 

االقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان اســتدامة الموارد الحيوية، وللبرنامج عدة أهداف إســتراتيجية ومنها : 

الربحــي المســاهمة فــي  التــي تتيــح لمنظمــات القطــاع غيــر  يعــرض برنامــج التحــول الوطنــي العديــد مــن الفــرص 

عمــل  نطــاق  حســب   2030 المملكــة  لرؤيــة  اإلســتراتيجية  األهــداف  مــن  تنبثــق  والتــي  المبــادرات  هــذه  تنفيــذ 

البرنامــج بالشــراكة مــع الجهــة الحكوميــة المعنيــة بهــا لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف اإلســتراتيجية مــن خــالل 

المســتهدفات. لتحقيــق  التنفيــذ  الربحيــة بشــكل تشــاركي فــي  المنظمــات غيــر  لتســاهم  عــدة مجــاالت مختلفــة، 

- دعم نمو القطاع غير الربحي..

- تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.

- تشجيع العمل التطوعي.

مقدمة

الفكرة
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- المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك في رفع الناتج المحلي للقطاع غير الربحي من أقل من %1 الى 5%.

- المساهمة في زيادة عدد المتطوعين من 11 ألف متطوع إلى مليون مــتطوع.

- المساهمة في تعزيز الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي. 

- مواءمة برامج ومشاريع منظمات القطاع غير الربحي مع برامج ومشاريع الرؤية.

- تمكين وإسـنــاد عـــدد من الــمـبــادرات الــمسـتــهـدفـــة في بــرنـــامــج الــتـحول الوطني إلى منظمات القطاع غير الربحي.

- تمتين العالقة بين الــمــنـظـمــات الــحــكــومـيـــة ومـــــنظمات القطاع غير الربحي.

األهداف
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التقنية
الحقوق والخدمات 

االجتماعية واألسرية 
وذوي اإلعاقة

الشؤون
 العمالية

التطوع
 والمسؤولية 

االجتماعية

الخدمات البيئية 
الزراعية، الحيوانية

مسارات مبادرات برنامج التحول الوطني

1

4

2

5

3
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1- المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك في رفع الناتج المحلي للقطاع غير الربحي من أقل من %1 الى 5%.

2- المساهمة في زيادة عدد المتطوعين من 11 ألف متطوع إلى مليون متطوع. 

3- امكانـــيــــة الـــشـــراكـــة مـــع القــطــاعـــات الـــحــكـــومــيـــة الــمشــرفة على المبادرة.

4-  سهولة تسويق المبادرات و دعمها  من رجال وسيدات األعمال والمسؤوليات المجتمعية في القطاعات الخاصة 

والمؤسسات التجارية والمانحة وذلك لمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

مــميــزات الــفـــرص الــمـــرشحة للشراكة بين
القطاع غير الربحي وبرنامج التحول الوطني
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آلية الشراكة مع برنامج التحول الوطني 

التأكد من مطابقة منظمة القطاع غير الربحي المهتمة بالشراكة مع البرنامج للمعايير المطلوبة للشراكة.

مراجعـــة قــائـمــة الـفـــرص الــمـرشــحـة واختـــيــار الــفـرص المناسبة للمنظمة أو اقتراح فرصة شراكة جديدة.

التواصل مع فريق العمل المختص عن طريق تعبئة نموذج طلب الـــشــراكة وإرســاله عبر البريد اإللكتروني.

مراجعة وتقييم طلبات الشراكة بناءا على المعايير من قبل فريق الـعمل الـــمختص والــرد على المنظمات.

تفعيل التواصل وتحديد خطة العمل للشراكة.

1

2

3

4

5
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االشتراطات ومعايير قبول المشاركة للجمعيات 

-    يشترط بشكل عام لعمل المنظمة غير الربحية للعمل في المبادرات ما يلي:

أن يكون للمنظمة غير الربحية ترخيص ساري المفعول.	 

أن تكون المبادرة في مجال تخصص الجمعية.	 

أن تكون للجمعية القدرة على التنفيذ بناء على مبادرات سابقة مع تقديم الوثائق الخاصة بذلك.	 

أن تكون الجمعية حصلت على نسبة في معايير الحوكمة ال تقل عن 70% 	 

-    عند تقدم جمعية أهلية لتنفيذ مبادرة فإنه يلزم تقديم اآلتي:

ملف تعريفي عن الجمعية.	 

تقرير العمل للعام الماضي.	 

تقرير عن تنفيذ مشروع مماثل للمبادرة.	 

درجة الحوكمة.	 
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نوع الشراكة الشريك

تشريعية مساندة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

تشريعية مساندة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

تشريعية مساندة الهيئة العامة لألوقاف.

تنظيمية تنسيقية برنامج التحول الوطني.

تنسيقية
مجلس المؤسسات األهلية.

مجلس الجمعيات األهلية.

تمكين الوزارات والجهات اإلشرافية.
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https://cutt.us/gbIAU

قنوات التواصل واالستفسار  والتقديم
على الـفرص مع بـرنامج التحول الوطني

ngos_partnerships@ntp.gov.sa

رابط تحميل الملفات 

بريد التواصل 

https://majlis-ngos.org.sa/projects/%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7/
mailto:ngos_partnerships%40ntp.gov.sa?subject=
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فرص
 الشراكة

https://cutt.us/gbIAU

اضغط على الجدول مباشرة
جدول تفاعلي 

https://majlis-ngos.org.sa/projects/%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7/
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الجهة المشرفة على التنفيذاسم المبادرةاسم الهدف االستراتيجيم

 تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل دعم الرياديين والشركات المحليةتنمية االقتصاد الرقمي1
الرقمية

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
 إطالق برنامج شامل يهدف إلى نشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيلتنمية االقتصاد الرقمي2

كوادر وطنية ذات كفاءة عالية لدفع بعملية التحول الرقمي

تعزيز األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلوماتتنمية االقتصاد الرقمي3

تطوير وتفعيل منصات الحكومة الشاملة والمفتوحةتطوير الحكومة اإللكترونية4

رفع مستوى الوعي البيئيالحد من التلوث بمختلف أنواعه5

وزارة البيئة والمياه والزراعة

تطوير اإلدارة المتكاملة لآلفات واالمراض النباتيةضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي6

رفع مستوى الوعي بإستهالك المياهضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية7

 تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية السليمةضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي8

برنامج وطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرىالحد من التلوث بمختلف أنواعه9

إعادة تأهيل البؤر الملوثةالحد من التلوث بمختلف أنواعه10

 الحد من الفاقد والهدر من الغذاء قائم على المعايير والتجارب العالميةضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي11
والممارسات الجيدة

الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها حماية البيئة من األخطار الطبيعية ) مثل التصحر (12

أضغط على الجدول مباشرة
جدول تفاعلي 
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الجهة المشرفة على التنفيذاسم المبادرةاسم الهدف االستراتيجيم

خفض استهالك المياه لألغراض الزراعيةضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية13

وزارة البيئة والمياه والزراعة

تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرحماية البيئة من األخطار الطبيعية )مثل التصحر(14

تطوير اللوائح والتنفيذية واألدلة االسترشادية لقطاع إدارة النفاياتالحد من التلوث بمختلف أنواعه15

 تحسين االنتاج الحيواني المستدامضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي16

سقيا الباديةضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية17

تطوير المنتزهات الوطنيةحماية البيئة من األخطار الطبيعية18

 إنشاء كيان لتطوير وإدارة أسواق النفع العام  )الجملة( - )الخضار،ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي19
)الفواكه، الماشية واألسماك

تنفيذ االستراتيجية الوطنية للغاباتحماية البيئة من األخطار الطبيعية )مثل التصحر(20

تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورةحماية البيئة من األخطار الطبيعية )مثل التصحر(21

تطوير القدرة على إدارة الطوارئ البيئيةحماية البيئة من األخطار الطبيعية )مثل التصحر(22

مراجعة وتحديث البرنامج الوطني للسالمة الكيميائية وإعادة تفعيلهالحد من التلوث بمختلف أنواعه23

برنامج االستقصاء والسيطرة على األمراض الحيوانيةضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي24

 تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه األمطار في الجنوبضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي25
الغربي من المملكة

 تطوير منظومة للتفتيش البيئيالحد من التلوث بمختلف أنواعه26

بناء قدرات المحتوى المحليضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية27

أضغط على الجدول مباشرة
جدول تفاعلي 
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الجهة المشرفة على التنفيذاسم المبادرةاسم الهدف االستراتيجيم

تطوير الخدمات االجتماعية المديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة تحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية28

 وزارة الموارد البشرية والتنمية
اإلجتماعية

تطوير حمالت توعوية لوقاية المجتمع من العنف االسريتحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية29

تحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية30
 نمذجة وتطوير خدمات الرعاية النهارية لألشخاص ذوي اإلعاقة،

 بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم والقطاعين الخاص وغير
الربحي

 الشراكة مع القطاع الثالث لزيادة التغطية الجغرافية لجهاتتحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية31
الحماية االجتماعية

تحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية23
 نمذجة و تجهيز واسناد خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة

 لكبار السن في المراكز والدور والمؤسسات بالشراكة مع
وزارتي الصحة والتعليم و القطاعين الخاص والغير ربحي

تحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية33
 نمذجة وتجهيز خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لألحداث

 في المراكز والدور والمؤسسات بالشراكة مع القطاعين الخاص
والغير ربحي

 تطوير برامج تدريبية وتأهيلية منتهية بالتوظيف للمستفيدينتمكين المواطنين من خالل منظومة الخدمات االجتماعية34
من منظومة الخدمات االجتماعية

 استحداث حمالت تسويقية وتوعوية وإرشادية  لتمكين  تمكين المواطنين من خالل منظومة الخدمات االجتماعية35
 المستفيدين من منظومة الخدمات االجتماعية

برنامج الثقافة العماليةتحسين ظروف العمل للوافدين36

 تنفيذ برامج العمل في االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذويتمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل37
اإلعاقة

برنامج دور االيواء للعمالةتحسين ظروف العمل للوافدين38

أضغط على الجدول مباشرة
جدول تفاعلي 
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الجهة المشرفة على التنفيذاسم المبادرةاسم الهدف االستراتيجيم

تطوير نظام التسوية الودية للخالفات العماليةتحسين ظروف العمل للوافدين39

 وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

تشغيل وتطوير مركز بالغات العنف االسري وحماية الطفلتحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية40

تمكين االيتام ذوي الظروف الخاصة من االستقاللتحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية41

 وضع استراتيجية ,وبرامج وقائية تعمل على الحد من بعض الظواهرتحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية42
االجتماعية السلبية

 نمذجة وتجهيز واسناد خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لاليتام فيتحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية43
المراكز والدور والمؤسسات بالشراكة مع القطاعين الخاص والغير ربحي

تشجيع الشركات لتبني وتطوير برامج المسؤولية االجتماعيةتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية44

بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعيتشجيع العمل التطوعي45

بناء منظومة لتمكين المشاركة التطوعيةتشجيع العمل التطوعي46

تنظيم وتمكين العمل االجتماعي التنمويدعم نمو القطاع غير الربحي47

تمكين و تنظيم العمل التطوعي في القطاع غير الربحي و الحكوميتشجيع العمل التطوعي48

نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي اإلنفاق االجتماعيتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية49

إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحيتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق  50

أضغط على الجدول مباشرة
جدول تفاعلي 
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الجهة المشرفة على التنفيذاسم المبادرةاسم الهدف االستراتيجيم

تعزيز االلتزام بحقوق اإلنسانتعزيز قيم العدالة والشفافية51

وزارة العدل

إسناد مبادرة المصالحة للقطاع غير الربحيتعزيز قيم العدالة والشفافية52

تطوير برامج عالجية لما بعد الطالقتعزيز قيم العدالة والشفافية53

التقاضي غير الربحي للخدمات القانونية للفئات األشد حاجةتعزيز قيم العدالة والشفافية54

إشراك القطاع غير الربحي في تنفيذ مبادرة شملتعزيز قيم العدالة والشفافية55

صندوق وقفي لدعم القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادرة شملتعزيز قيم العدالة والشفافية56

 إشراك الجمعيات الطبية في تنفيذ أعمال الترجمة للصم في القطاعاتتعزيز قيم العدالة والشفافية57
العدلية

 التقاضي غير الربحي للخدمات القانونية لفئة األحداث ومادون سن 18تعزيز قيم العدالة والشفافية58

 تفعيل وحدة الحماية االجتماعية في وزارة العمل بالشراكة مع القطاعتعزيز قيم العدالة والشفافية59
 الغير الربحي لالطفال

 تطوير برنامج حماية األطفال واألحداث من عملية إجراءات الضبط بعدتعزيز قيم العدالة والشفافية60
وقوع الجريمة

أضغط على الجدول مباشرة
جدول تفاعلي 
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التقنية الرقمية
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

- تطوير مجموعة من الفعاليات والمسابقات والبرامج الممكنة ألثراء المجتمع الرقمي باألفكار والمشاريع الريادية.

- الوصول الى المواهب التقنية

- انشاء بيئة حاضنة لمنظومة االبتكار وريادة االعمال الرقمية 

- الوصول الى الحلول التمويلية.

- الوصول الى األسواق

- تحفيز مجال البحث والتطوير الرقمي

- تحسين مساهمة االقتصاد الرقمي في الناتج المحلي:

- تسريع نمو االقتصاد الرقمي من خالل تمكين رواد االعمال التقنيين واصحاب المشاريع الرقمية والباحثين في مجاالت البحث 

والتطوير في بناء نماذج اعمال رقمية من الممكن تطبيقها واتاحتها لألســواق الـمحـليــة وتــأسيــس الــشـركـــات الرقمية الناشئة.

- زيادة مساهمة المحتوى المحلي.

- تطوير رواد االعمال واصحاب المشاريع الرقمية لتمكينهم في انشاء شركاتهم الرقمية الناشئة في مجاالت ريادة االعمال 

وتطبيقات التقنيات الناشئة.

- تنمية مفهوم االبتكار وريادة االعمال الرقمية:

- تطوير برامج وفعاليات لتحفيز وتبني االبتكار الرقمي واقامة حمالت توعوية وتثقيفية لتنمية مجاالت ريادة االعمال وتعزيز 

مفهوم االبتكار الرقمي.

- المساهمة في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر االبتكار العالمي.

الطالب والطالبات

رواد االعمال

الباحثين واصحاب المشاريع الناشئة

الشركات الرقمية الناشئة

تحفيز وتبني 
االبتكار الرقمي 

من خالل 
دعم الرياديين 

والشركات 
المحلية 
الرقمية

01
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مخرجات
 المبادرة

نوع
 المساهمة

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- شبكة مراكز االبتكار لتحفيز االبتكار الرقمي ودعم الشركات الناشئة )تدشين 19 من مراكز ومعامل لالبتكار الرقمي(

- بناء شراكات إستراتيجية لتأسيس مراكز االبتكار والبحث والتطوير الرقمي )تأسيس 19 من شراكات محلية ودولية مع القطاع 

الحكومي والخاص بهدف تحفيز االبتكار وريادة االعمال الرقمية(

- برنامج دعم وتمويل رياديي األعمال )يحتوي برنامج دعم وتمويل ريادي االعمال على مسارات مختلفة من خالل محفظة التقنيات 

الناشئة والتي تبلغ مليار ريال لتمكين اصحاب الشركات الناشئة و رواد االعمال التقنيين باإلضافة الى تنفيذ مسرعات وحاضنات أعمال 

رقمية في مجاالت مختلفة، تنفيذ معسكرات تدريبية في مجاالت رقمية تخصصية ومجاالت ريادة االعمال الرقمية، ربط أصحاب 

المشاريع الريادية والشركات الرقمية بالمستثمرين من القطاع الخاص من خالل تنفيذ لقاءات يوم االستثمار وغيرها من البرامج التي 

تساهم في دعم وتمكين ريادي االعمال التقنيين (

- برنامج تعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال الرقمية )يهدف البرنامج الى تنفيذ فعاليات لتعزيز ثقافة االبتكار وريادة االعمال الرقمية 

في الجامعات او القطاعات الحكومية والخاصة باإلضافة الى استقطاب فعالية دولية إلثراء المحتوى الرقمي في الشركات الرقمية 

الناشئة وبرامج متخصصة لتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في مجاالت االبتكار الرقمي(

- إنشاء دورات تدريبية وورش توعوية تساهم في تعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال الرقمية.

- تبني وتوفير الدعم والتمكين الرقمي ألصحاب المشاريع الرقمية الريادية.  

- االستشارات التقنية وتطوير األعمال من خالل عيادات األعمال.

- المشاركة بالحمالت اإلعالمية لبرامج ومشاريع المبادرة.

- وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- إطالق برنامج شامل لتطوير مهارات قابلة للتوظيف للمساهمة في معالجة تحدي الفجوة بين العرض والطلب بالنسبة 

للكفاءات الوطنية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات.

- تقديم برامج تدريبية في جميع مناطق المملكة وتأمين منح دراسية وزيادة المحتوى ونشر الوعي التقني.

)SFIA Framework( إطار الكفاءات التقنية

موقع الكتروني لتسجيل الطالب والشركات وإلدارة المبادرة 

معرض مهني 2018

برامج تدريبية 2018 )مخرج مكتمل – 3600 متدرب(

معرض مهني 2019

برامج تدريبية 2019 ومنح دراسية )مخرج مكتمل –6000 متدرب(

برامج تدريبية 2020-2022 )مستهدف 10400 متدرب(

البرنامج الشامل لمحو األمية الرقمية

لقاءات توعوية / دورات تدريبية )حضوري وافتراضي(

إطالق مشاريع تفاعلية مع المجتمع بالتعاون مع خبراء

تقديم دعم واستشارات

برنامج تدريبي

تقديم حزم محفزات وجوائز

العاملين في الوظائف التقنية في القطاعين الحكومي والخاص

الطالب والباحثين عن عمل.

اإلناث )بهدف زيادة مشاركتهم في سوق العمل(

الطالب وكبار السن )بهدف نشر الوعي التقني لمحو األمية الرقمية(.

-رفع مستوى المهارات الرقمية لدى 

20,000 كادر وطني وباحث عن عمل، ورفع 

الوعي التقني لدى الكوادر الوطنية.

نشر الوعي 
والمعرفة 

الرقمية وتأهيل 
كوادر وطنية 
ذات كفاءة 
عالية لدفع 

بعملية التحول 
الرقمي

02

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
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وصف
البرنامج

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

-بناء الثقة ورفع الموثوقية في االقتصاد الرقمي في كافة مراحله وبين مختلف الشرائح التي تتعامل معه من متسوقين 

ومقدمي خدمات ومستثمرين محليين أو عالميين.

-رفع مستوى النضج فيما يتعلق بإدارة المخاطر وكذلك فيما يتعلق باستمرارية األعمال واألمن الرقمي في قطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات.

- ضوابط استخدام الحاسب االلي وشبكات المعلومات للجهات الحكومية.

- إطار عمل االمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

- إطار إدارة التهديدات األمنية الرقمية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

- إنشاء وتشغيل جهة معنية بشؤون األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات )مركز األمن الرقمي وإدارة المخاطر(

- إطار إدارة مخاطر األمن الرقمي واستمرارية األعمال في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

حمالت توعوية عن األمن الرقمي وكيفية 

توعية المجتمع الستخدام انترنت آمن.

مزودو خدمات االتصاالت 

مزود خدمات اإلنترنت 

مزودو خدمات البيانات واالستضافة

مزود خدمات تقنية المعلومات

- رفع مستوى الثقة في االقتصاد الرقمي عبر  

- رفع مستوى النضج فيما يتعلق بإدارة المخاطر في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

- رفع مستوى النضج في استمرارية األعمال ومستوى األمن الرقمي في القطاع

- زيادة الموثوقية في القطاع مما يدعم إنشاء بيئة حاضنة تكون األفضل لجذب االستثمارات

- تعزيز أثر االقتصاد الرقمي في االقتصاد الكلي

تعزيز األمن 
الرقمي 

في قطاع 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

03

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
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وصف
البرنامج

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- رفع نسبة استخدام الخدمات الحكومية المقدمة عن طريق القنوات اإللكترونية مقارنة بالخدمات المقدمة بالطرق التقليدية

- ومعالجة ضعف استخدام الخدمات الحكومية عن طريق القنوات الرقمية من قبل المستخدمين

- تطوير المنصات والنماذج والبرامج التي تعالج أسباب ضعف إقبال المواطنين والمقيمين على استخدام الخدمات المقدمة إلكترونيًا

- تبنى وتطوير مفاهيم الحكومة الشاملة والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ التكامل في تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية لتقديم 

تجريه موحدة وآمنة لكافة المستفيدين

- بناء مركز ومختبر وطني يهدف إلعادة تصميم الخدمات الحكومية وهندسة إجراءاتها لرفع فاعليتها وزيادة استخدامها ونشر 

التوعية وتدريب الجهات الحكومية على طرق تصميم الخدمات بمحورية حول المستخدمين، وتفعيل القنوات المتعددة من خالل 

تقديم تجربة موحدة للمستفيدين من خالل القنوات اإللكترونية والتركيز على متطلبات العميل

منصات خدمات الثقة والهوية الرقمية )4 منصات(

المختبر الوطني لتجربة المستخدم وتصميم الخدمات

)Omni channel( تطوير استراتيجية وخارطة طريق القنوات المتعددة

برامج تحفيز استخدام الخدمات االلكترونية عبر القنوات الرقمية بمقارنة بالطرق التقليدية )12 برنامج(

برامج تحفيز وتدريب الستخدام الخدمات االلكترونية الحكومية 

وكيفية االستفادة منها وزيادة نسبة استخدام االنترنت.

- المستخدمين )المواطن، المقيم، صاحب 

األعمال، الزائر والسائح(

االستغناء عن التعامالت التقليدية من خالل ضمان موثوقية 

التعامالت االلكترونية في القطاع الحكومي والتجاري وكذلك 

رفع وتسريع كفاءة األداء لتحقيق الهدف االستراتيجي لتطوير 

الحكومة االلكترونية.

تطوير 
وتفعيل

 منصات 
الحكومة 
الشاملة 

والمفتوحة

04

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
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الحقوق والخدمات 
االجتماعية 

واألسرية وذوي 
اإلعاقة
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تعزيز التزام الجهات العدلية في الوزارة بحقوق اإلنسان التي كفلتها الشريعة ونصت عليها االتفاقيات والمواثيق الدولية.

- تحرير مفهوم حقوق اإلنسان وما يشتمل عليه من مبادئ وتطبيقات بتحليل الوضع الراهن وقياس الفجوات في االلتزام بحقوق 

اإلنسان، واقتراح الحلول التشريعية والتقنية واإلجرائية لتعزيز االلتزام بحقوق اإلنسان مما يؤثر في تعزيز قيم العدالة وحقوق االنسان.

- العمل على حمالت توعوية معنية برفع الوعي بااللتزام بحقوق اإلنسان.

- تفعيل الدور التقني في تعزيز مبدأ حقوق اإلنسان

- تحسين مستوى التزام المملكة بحقوق اإلنسان.

- أثر إيجابي كبير ومباشر في حفظ حقوق الفئات األكثر حاجة في المجتمع.

- العمل بشكل استباقي على أي إشكاليات متوقعة أو قد تحدث.

- زيادة الوعي ا لمجتمعي عن حقوق االنسان.

- منظمات الحقوق 

- الخدمات االجتماعية واألسرية 

- منظمات ذوي اإلعاقة

رفع توصيات ومقترحات دورية عن االلتزام بحقوق اإلنسان للوزارة.

مشاركة وزارة العدل تقارير خاصة عن االلتزام بحقوق اإلنسان في المملكة.

أبحاث واستشارات

تعزيز
 االلتزام 
بحقوق 
اإلنسان

01

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة العدل
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

-إنشاء مكاتب في المنظمات غير الربحية تعنى بتنفيذ جزء من أعمال 

المصالحة ومن ثم الرفع بها على منصة تراضي وتصبح سند تنفيذي.

- المسؤولية االجتماعية.

- والمنظمات غير الربحية.

- تمكين المنظمات غير الربحية من تقديم خدماتها للجهات الحكومية بما يضمن زيادة مساهمة المنظمات في الناتج المحلي.

-  استدامة المنظمات ماليًا. 

- خفض االعتماد على الدعم الحكومي. 

-  رفع كفاءة االنفاق لدى الجهات الحكومية. 

-  رفع مستوى الخدمات المقدمة.

- األنظمة والتشريعات إلسناد الخدمات الحكومية الى المنظمات الغير ربحية.

- المعايير التأهيلية للمنظمات غير الربحية.

- توعية الجهات غير الربحية والحكومية عن اهمية وفائدة واجراءات اسناد هذه الخدمات الحكومية.

- للقطاع غير الربحي عن طريق اقامة ورشتين )2(.

- الخدمات الحكومية الممكن إسنادها لمنظمات القطاع غير الربحي وتقرير عن اداءها. 

إقامــة ورش عمــل توعويــة و تحفيزيــة لمســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي اإلســناد و 

بيــان لمــا لإلســناد أهميــة علــى القطــاع غيــر الربحــي فــي رفــع إيــرادات القطــاع و تحقيــق 

المســتوى  مــن  لرفــع  البشــرية  للكــوادر  تدريبيــة  ورش  إقامــة  و  الماليــة  االســتدامة 

المعرفــي و المهنــي و التنفيــذي للخدمــات المقدمــة مــن قبــل القطــاع و تقديــم أدلــة 

إرشــادية للتقديــم علــى الخدمــات الحكوميــة و بنــاء فــرص تطوعيــة للقطــاع غيــر الربحــي 

تســاهم فــي زيــادة الكــوادر البشــرية و اتفاقيــات تعاونية مشــتركة مــع القطاع الحكومي 

و الخــاص لرفــع أداء و كفــاءة المنظمــات غيــر الربحيــة فــي تنفيــذ الخدمــات الحكوميــة. 

إسناد 
مبادرة 

المصالحة 
للقطاع غير 

الربحي

02

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة العدل
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- إنشاء برامج عالجية لما بعد الطالق يقوم على اتجاهين:

 * الصراعات النفسية والمشاعر المرتبطة بما بعد الطالق.

 * اإلرشاد المهني للمطلقات.

- توفير بيانات المطلقات للمنظمات غير الربحية حسب التغطية الجغرافية.

- منظمات الحقوق. 

- الخدمات االجتماعية واألسرية. 

- منظمات ذوي اإلعاقة.

- على األفراد د والمجتمع بشكل عام بالحفاظ على مستوى مقبول من الصحة النفسية للمجتمع.

- تحويل العناصر المستهلكة إلى فئات منتجة في المجتمع.

- البرنامج العالجي لما بعد الطالق. 

- بيانات بأسماء المطلقات بحسب المناطق الجغرافية.

المساهمة من خالل عمل برامج تأهيلية من قبل منظمات القطاع غير الربحي تعنى 

بتهيئة المطلقات لما بعد الطالق على جانبين:

* مشاعر ونفسية

*اإلرشاد المهني 

باإلضافة إلى توفير بيانات المطلقات للمنظمات غير الربحية حسب التغطية الجغرافية.

تطوير برامج 
عالجية لما بعد 

الطالق

03

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة العدل
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- وزارة العدل

محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تقديم خدمات التقاضي من خالل توفير استشارات/ خدمات قانونية للفئات المستفيدة الغير قادرة على توفيرها 

كاأليتام والمعاقين وذوي الظروف الخاصة وذوي اإلعاقة وغيرهم.

- توفير خدمات قانونية لأليتام واألرامل واصحاب الدور الخاصة وذوي االحتياجات وأصحاب النفقة )المطلقات( 

وأصحاب األخطاء الطبية من خالل المنظمات غير الربحية.

- منظمات الحقوق.

- الخدمات االجتماعية واألسرية. 

- منظمات ذوي اإلعاقة.

حفظ حقوق الفئات األكثر حاجة في المجتمع بشكل مباشر.

- العمل بشكل استباقي على حل أي مشكالت متوقعة الحدوث.

- رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق اإلنسان.

- توفير خدمات قانونية للفئات األكثر حاجة.

- توفير استشارات قانونية للفئات األكثر حاجة.

توفير خدمات قانونية لأليتام واألرامل واصحاب الدور الخاصة 

وذوي االحتياجات وأصحاب النفقة ) المطلقات ( وأصحاب 

األخطاء الطبية من خالل المنظمات غير الربحية.

التقاضي 
غير الربحي 
للخدمات 
القانونية 

للفئات األشد 
حاجة

04

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة العدل
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

تنفيذ مبادرة شمل والمختصة بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة للمحضونين في جميع أنحاء مناطق المملكة.

- منظمات الحقوق. 

- الخدمات االجتماعية واألسرية. 

- منظمات ذوي اإلعاقة.

- حفظ حقوق الفئات األكثر حاجة في المجتمع. 

- العمل بشكل استباقي على حل أي مشكالت متوقعة الحدوث.

- رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الطفل.

- زيادة أعداد المنظمات غير الربحية ذات العالقة بالحضانة والزيارة والرؤية.

- معالجة إشكاليات التفكك األسري.

المساهمة من قبل منظمات القطاع غير الربحي من خالل التوسع 

الجغرافي لتنفيذ أعمال مبادرة شمل للرؤية والزيارة والحضانة.

االشتراك
 في تنفيذ 
مبادرة شمل

05

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة العدل
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تحقيق مبدأ االستدامة المالية للمبادرات االجتماعية كمبادرة شمل والتي تتضمن إنشاء صندوق وقفي يهدف 

إلى دعم تنفيذ أعمال المبادرة في كافة مناطق المملكة.

- إنشاء صندوق وقفي يهدف إلى دعم القطاع غير الربحي لتنفيذ أعمال المبادرة في كافة مناطق المملكة والتي 

تتمثل في استدامة الجمعيات المالية والتي من شأنها تساعد بالنفقات التشغيلية وكذلك تنفيذ أعمال مبادرة 

شمل بشكل يحقق المستهدفات.

- منظمات الحقوق 

- الخدمات االجتماعية واألسرية 

- منظمات ذوي اإلعاقة

تعزيز مفهوم االستدامة المالية للبرامج والمشروعات االجتماعية وغير الهادفة للربح.

إنشاء صندوق وقفي خاص لدعم الجمعيات التي تنفذ أعمال المبادرة.

توفير صندوق وقفي خاص لدعم الجمعيات التي تنفذ أعمال المبادرة. 

صندوق وقفي 
لدعم القطاع 

غير الربحي 
لتنفيذ مبادرة 

شمل

06

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة العدل
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

الفوريــة  الترجمــة  بتقديــم خدمــة  الطبــي  المجــال  فــي  العاملــة  الخيريــة  الجمعيــات  مــن  االســتفادة   -

للمســتفيدين مــن الخدمــات العدليــة والقضائيــة والطبيــة والحكوميــة وشــبه الحكوميــة بشــكل عــام.

- توفيــر خدمــة الترجمــة للصــم فــي حــال تمــت الحاجة للترجمــة، وذلك عن طريق توفير فريق خاص بالترجمة 

برقــم تواصــل موحــد ومــن ثــم تحويــل الطلــب إلــى مترجــم مختــص وعمــل االتصــال المرئــي بشــكل مباشــر.

- منظمات الحقوق. 

- الخدمات االجتماعية واألسرية. 

- منظمات ذوي اإلعاقة.

تمكين الـفــئات ذوي االحـتـيــاجــات الــســمـعـية من الحصول على 

الخدمات العدلية بسرعة ودون تأخير من خالل خدمات الترجمة.

تأمين فريق خاص بترجمة الصم والبكم برقم تواصل 

موحــد مــن خــالل االتصــال المرئــي بشــكل مباشــر. 

للصــم  الترجمــة  خدمــة  توفيــر  فــي  الربحيــة  غيــر  المنظمــات  مســاهمة 

للترجمــة  الحاجــة  تمــت  حــال  فــي  مباشــر  بشــكل  المرئــي  االتصــال  عبــر 

موحــد  تواصــل  برقــم  بالترجمــة  خــاص  فريــق  توفيــر  طريــق  عــن  وذلــك 

المرئــي. االتصــال  وعمــل  مترجــم مختــص  إلــى  الطلــب  تحويــل  ثــم  ومــن 

إشراك 
الجمعيات 
الطبية في 
تنفيذ أعمال 

الترجمة للصم 
في القطاعات 

العدلية

07

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة العدل
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- وزارة العدل

محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

التعاون مع القطاع غير الربحي لتوفير خدمات قانونية ) التقاضي واالستشارات 

الوقائية (  في القضايا التي تمس األطفال واألحداث وما دون سن 18 سنة.

- منظمات الحقوق. 

- الخدمات االجتماعية واألسرية. 

- منظمات ذوي اإلعاقة.

- حفظ حقوق الفئات األكثر حاجة في المجتمع بشكل مباشر.

- العمل بشكل استباقي على حل أي مشكالت متوقعة الحدوث.

- رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق اإلنسان.

- توفير خدمات التقاضي واالستشارات الوقائية في القضايا التي تخص األطفال واألحداث وما دون 18 عاما.

- توفيرخدمات قانونية لألحداث ، واألطفال دون 18 عاما قبل إجراءات التقاضي.

توفيــر  فــي  الربحيــة  غيــر  المنظمــات  قبــل  مــن  الـــمســـــاهمة 

فــي    ) الوقائيــة  واالستشــارات  التقاضــي   ( قانـــونية  خدمــات 

ــا التــي تمــس األطفــال واألحــداث ومــادون ســن 18 ســنة. القضاي

التقاضي 
غير الربحي 
للخدمات 

القانونية لفئة 
األحداث وما 
دون سن 18

08

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة العدل
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تفعيل دور مراكز الحماية االجتماعية في القطاعات غير الربحية القادرة على تنفيذ البرنامج

- المساهمة من قبل المنظمات غير الربحية من خالل تنفيذ برامج توعوية وعالجية ووقائية 

لمشكالت األحداث واألطفال والمراهقين وذلك بالشراكة بين وزارة العدل ووزارة الموارد 

البشرية والتنمية االجتماعية على سبيل المثال: )برنامج التوعية عن التغيب(.

- منظمات الحقوق. 

- الخدمات االجتماعية واألسرية. 

- منظمات ذوي اإلعاقة.

- حفظ حقوق الفئات األكثر حاجة في المجتمع بشكل مباشر.

- العمل بشكل استباقي على حل أي مشكالت متوقعة الحدوث.

- رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق اإلنسان.

تنفيــذ برامــج توعويــة وعالجيــة ووقائية لمشــكالت األحداث واألطفــال والمراهقين 

وذلــك بالشــراكة بيــن وزارة العــدل ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

تنفيــذ  الربحيــة مــن خــالل  المنظمــات غيــر  المســاهمة مــن قبــل 

برامــج توعويــة وعالجيــة ووقائيــة لمشــكالت األحــداث واألطفــال 

والمراهقين وذلك بالشراكة بين وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية على سبيل المثال: )برنامج التوعية عن التغيب(.

تفعيل وحدة 
الحماية 

االجتماعية 
في وزارة 

الموارد البشرية 
بالشراكة مع 
القطاع الغير 

الربحي لألطفال

09

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة العدل
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- وزارة العدل

محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

ــر الربحــي والمختــص بالمجــال االجتماعــي والقانونــي فــي التحقــق مــن  تفعيــل دور القطــاع غي

إجــراءات ضبــط ومحاكــم األطفــال والقصــر وذلــك مــن خــالل توفيــر مستشــارين فــي المجــال 

القانونــي لإلشــراف عليهــم مــن قبــل إلقــاء القبــض وصــواًل للنيابــة العامــة ومــن ثــم المحكمــة.

- منظمات الحقوق 

- الخدمات االجتماعية واألسرية 

- منظمات ذوي اإلعاقة

توفيــر خدمــات قانونيــة لألطفــال مــن قبــل الجمعيــات القانونيــة 

التــي تشــرف عليهــا وزارة العــدل لعمليــات االشــراف علــى الضبط. 

توفيــر مستشــارين فــي المجــال القانونــي لإلشــراف علــى إجــراءات وضبــط ومحاكمــة 

المحكمــة. ثــم  العامــة ومــن  للنيابــة  القبــض وصــواًل  إلقــاء  قبــل  القصــر  األطفــال 

واإليقــاف  الضبــط  عمليــة  علــى  اإلشــراف  خدمــة  إســناد 

لألطفال والقصر من قبل المنظمات الغير ربحية في المجال 

االجتماعــي والقانونــي وتوفيــر خدمــات قانونيــة واستشــارية.

تطوير برنامج 
حماية األطفال 
واألحداث من 
عملية إجراءات 

الضبط بعد 
وقوع الجريمة

10

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة العدل
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محتويات
 المبادرة

- مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف االستراتيجي 2.6.5 )تحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية(: تحسين 

الخدمات االجتماعية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة عبر استهداف تأهيل االشخاص ذوي االعاقة وتمكينهم بصورة 

فاعلًة تسهم في استقاللهم وعدم اعتمادهم على االخرين في شؤونهم، كما ينبغي أن تتم هذه العملية بكفاءة 

عالية ، وأثر كبير ، وتكاليف منخفضة.

- المساهمة من قبل المنظمات غير الربحية بتوفير دورات تدريبية متخصصة للعاملين على الخدمات االجتماعية 

المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وعمل أبحاث تساهم بتحسين اإلجراءات وتطوير البنية التحتية للخدمات االجتماعية.

تطوير
 الخدمات 

االجتماعية 
المديدة 

لألشخاص ذوي 
اإلعاقة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

-تدريب وأبحاث

- االشخاص ذوي االعاقة واسرهم

- اللوائح األساسية والتنظيمية والتنفيذية لبرامج الخدمات االجتماعية المديدة.

- تطوير البنية التحتية للخدمات االجتماعية المديدة.

- 4نموذج عمل الخدمات االجتماعية المديدة.

- توفير خدمات متميزة للمستفيدين.  

- تطوير اللوائح واألنظمة وقواعد اإلجراءات التنفيذية داخل الدور وتوحيد اإلجراءات واألنظمة والخدمات. 

- رفع المستوى الفني واإلداري للعاملين.

- توفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم للمستفيد من خالل تنمية المهارات الشخصية واالستقاللية. وتمكينه 

من المشاركة الفعالة في المجتمع. 

- المساهمة في تأهيل المستفيد للعودة ألسرته وممارسة حياته الطبيعية

11

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- نشر الوعي في المجتمع السعودي حول العنف االسري من أجل الوقاية وتعريف األفراد لحقوقهم وواجباتهم 

والخدمات المقدمة لهم في حال تعرضهم للعنف عبر تطوير وتنفيذ حمالت توعوية باستخدام التقنيات الحديثة

- نشر الوعي في المجتمع السعودي حول العنف االسري من أجل الوقاية وتعريف األفراد لحقوقهم وواجباتهم 

والخدمات المقدمة لهم في حال تعرضهم للعنف عبر تطوير وتنفيذ حمالت توعوية باستخدام التقنيات الحديثة.

تطوير 
حمالت توعوية 
لوقاية المجتمع 

من العنف 
االسري

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- حمالت توعوية

- كافة افراد المجتمع

- التعريف بأضرار العنف األسري على األسرة والمجتمع وسبل الوقاية منها وتعريف األفراد لحقوقهم 

وواجباتهم والخدمات المقدمة لهم في حال تعرضهم للعنف من خالل الجهات الرسمية. 

- رفع مستوى الوعي في المجتمع السعودي حول العنف االسري.

- الحمالت اإلعالمية التوعوية لوقاية المجتمع من العنف األسري

- التقرير الشامل لتوصيات ونتائج قياس نسبة الوعي بالعنف األسري وآليات البالغ.                                                                                                                                          

 المستهدفات:

الحملة االولى )التوعوية العامة عن مفهوم االسرة ودورها في التنشئة االجتماعية للوقاية من العنف االسري(. 

لحملة الثانية )التوعوية باليات ووسائل االبالغ عن حاالت االيذاء واليات الوقاية من االيذاء(.                                                                         

الحملة الثالثة )التوعوية بدور المجتمع وكافة قطاعاته الحكومية واالهلية والقطاع الثالث وكافة افراده بالمسئولية 

المجتمعية حيال التدخل والمساعدة والتمكين لضحايا االيذاء والمعتدين(.

13

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

-تسعى وزارة العمل والتنمية االجتماعية الى توسيع خدمات الحماية األسرية وتغطية جميع المناطق الجغرافية، مع مراعاة 

تخفيض تكاليف انشاء مراكز الحماية ورفع كفاءة الخدمات، وبناًء عليه تهدف هذه المبادرة إلى بناء شراكات مع القطاع الثالث 

)11 مركز حماية ،7 دور ايواء( وذلك إلنشاء فروع لتقديم خدمات الحماية األسرية في مناطق مختلفة من المملكة )وخصوصًا 

المناطق النائية »جازان – االحساء – حفر الباطن – الخرج – الدمام – العاصمة المقدسة – عرعر – القنفذة – ينبع – أبها – حائل 

– القريات »(. تشمل المبادرة قيام الوزارة بتحديد خارطة للمناطق ذات األولوية والتي ال تتوفر فيها جهات للحماية ليتم تشجيع 

القطاع الثالث على تقديم خدمات الحماية فيها أواًل.

- إنشاء فروع لتقديم خدمات الحماية األسرية في مناطق مختلفة من المملكة

الشراكة مع 
القطاع الثالث 
لزيادة التغطية 

الجغرافية 
لجهات الحماية 

االجتماعية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي

- األسر المتعرضة للعنف األسري.

- بناء شراكات مع القطاع الثالث إلنشاء وتطوير مراكز ودور إيواء لتقديم خدمات الحماية األسرية  في مناطق مختلفة من المملكة. 

- توفير خدمات السكن واالعاشة لضحايا العنف في حال عدم توفرها

- تقديم خدمات وبرامج نفسية واجتماعية بجودة أعلى وضمان سرعة االستجابة لضحايا العنف  المعنفين

- زيادة التغطية الجغرافية للخدمات المقدمة 

- الخارطة الحرارية للمناطق التي ال تتوفر فيها جهات للحماية.

- شراكات مع القطاع الثالث لتطوير وتشغيل وانشاء مراكز الحماية االسرية التكاملية«)12 مركز(

- شراكات مع القطاع الثالث لتطوير وتشغيل وانشاء دور إيواء »)7 مراكز(

14

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تطوير نموذج عمل موحد لمراكز رعاية كبار السن وفق أفضل الممارسات الحديثة الرائدة المناسبة لرعاية كبار السن، 

وتطوير المرافق الخاصة بهذه المراكز لتكون موائمة للنموذج الموحد، واستحداث مراكز اضافية تشمل جميع فئات 

كبار السن في المجتمع حيث ان العمل الحالي يشمل فئة واحدة فقط. ولعمل على خلق نموذج مستدام إلسناد 

خدمات هذه المراكز للقطاعين الخاص والغير ربحي؛ و ذلك لتحسين كفاءة و جودة الخدمات المقدمة لكبار السن

- تشغيل المرافق الخاصة بهذه المراكز لتكون مواءمة للنموذج الموحد، واستحداث مراكز إضافية تشمل جميع فئات 

كبار السن في المجتمع.

نمذجة وتجهيز 

واسناد خدمات 

الرعاية االجتماعية 

المقدمة لكبار السن 

في المراكز والدور 

والمؤسسات 

بالشراكة مع وزارتي 

الصحة والتعليم 

والقطاعين الخاص 

والغير ربحي

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي

- كبار السن

- الئحة الضوابط إلصدار التراخيص لمراكز كبار السن االهلية

- نموذج عمل مراكز كبار السن االهلية وواحة كبار السن النموذجية 

-  برامج تدريب وتأهيل العاملين لواحة كبار السن النموذجية.  بعدد 19 برنامج تدريبي 

- اسناد واحة كبار السن النموذجية

- خدمات اجتماعية متميزة لكبار السن مبنّية على أفضل الممارسات الرائدة.

2- تطوير البنية التحتية األساسية لتقديم خدمات كبار السن النموذجية.

3- تطوير الكوادر الوطنية في مجال الخدمات المقدمة لكبار السن وخلق وظائف جديدة للسعوديين. 

4- تأسيس مجال استثماري اجتماعي في المملكة يساهم في تقديم خدمات لكبار السن ومشاركة القطاع الخاص

15

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تقديم نموذج تشغيلي على مواصفات عالمية تحقق توفير خدمات متميزة للمستفيدين. وتطوير اللوائح واألنظمة 

وقواعد اإلجراءات التنفيذية. ورفع المستوى الفني واإلداري للمراكز. وإشراك القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي في 

تنمية مهارات المستفيدين من خدمات الرعاية النهارية و أتمتة االجراءات من خالل انشاء منصة تخدم المستفيدين.

- حصول القطاع الثالث على التراخيص من الوزارة لتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة في مراكز الرعاية النهارية

نمذجة وتطوير 

خدمات الرعاية 

النهارية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة، 

بالشراكة مع 

وزارتي الصحة 

والتعليم 

والقطاعين الخاص 

وغير الربحي

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- إســناد الخدمــات المقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

فــي مراكــز الـــرعاية الــــنـهــــاريـــــــــة للــــقـطــــاع الغيــر ربحــي.

- االشخاص ذوي االعاقة

- نموذج تشغيلي موحد لمراكز الرعاية النهارية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

- نظام حوكمة موحد لتشغيل المراكز )لوائح وأنظمة وتراخيص وبرامج تدريب(.

- منصة خدمات الرعاية النهارية االلكترونية.

- تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

- تطوير اللوائح واألنظمة وقواعد اإلجراءات التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية.

- رفع المستوى الفني واإلداري للعاملين.

- توفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم للمستفيد.

- إشراك القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي في تنمية مهارات المستفيد ودمجه في المجتمع ومع أسرته.

- تمكين المستفيد من االستقاللية

16

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تطوير نموذج عمل موحد يشمل اللوائح واالنظمة واالجراءات والمرافق لدور ومؤسسات رعاية االحداث بما يسهم 

في تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ووفق أفضل الممارسات العالمية 

الرائدة وبما يتناسب مع البيئة المحلية، وتصميم حزمه برامج تأهيلية وتدريبية لألحداث واسرهم والعاملين معهم بما 

يسهم في الحد من حاالت العود لدى االحداث؛ وتنفيذ ذلك بالتعاون مع القطاعين الخاص وغير الربحي

- تطوير نموذج عمل موحد لدور الـأحداث حسب أفضل الممارسات العالمية وكذلك إسناد بعض الخدمات للقطاع 

الخاص والغير ربحي.

نمذجة وتجهيز 
خدمات الرعاية 

االجتماعية 
المقدمة لألحداث 
في المراكز والدور 

والمؤسسات 
بالشراكة مع 

القطاعين الخاص 
والغير ربحي

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي

- االحداث الجانحين

- رفع كفاءة وفعالية الخدمات والبرامج المقدمه لالحداث وتطوير اليات التعاون 

بين الوزارة والجهات ذات العالقة للحد من حاالت العود وإشراك القطاعين الخاص 

وغير الربحي في عملية تأهيل وتمكين األحداث من االندماج في المجتمع.

- نموذج العمل الموحدة لدور ومؤسسات األحداث.

- حزمة برامج الحّد من حاالت العود من األحداث للجنوح بالتعاون مع القطاعين الخاص وغير الربحي )وهي حزمة تتضّمن عدد 2 

برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف أواًل األحداث الموقوفين و المحكومين في دور األحداث وثانيًا فريق العمل معهم(. 

- اللوائح واالنظمة وقواعد االجراءات التنفيذية داخل الدور.

- دور ومؤسسات رعاية األحداث التي تمت نمذجتها

17

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تنفيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة و تركز على: تسهيل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة 

من خالل تعديل اللوائح وأنظمة  العمل األشخاص ذوي اإلعاقة ، إنشاء قاعدة بيانات ,تأسيس وتفعيل السجل الوطني 

لإلعاقة عن اإلعاقة متكامل من حيث التقييم الطبي والتربوي واالجتماعي والمهني بهدف الوصول إلى رصد عدد 

حاالت اإلعاقة ونوعها ودرجتها - تطوير وتفعيل برامج خاصة لرفع وعي المجتمع بحقوق األشخاص ذوي االعاقة )رفع 

وعي األشخاص ذوي اإلعاقة أو المجتمع- التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة وأصحاب الشأن والتركيز على تطوير 

وتفعيل برامج عمل األشخاص لذوي األمراض النفسية واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية - التوسع بخدمات التوظيف 

في القطاع الخاص والعام والثالث - تحسين انطباع المجتمع وأصحاب األعمال عن توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة 

وإدماجهم في سوق العمل - تعديل اللوائح وأنظمة العمل الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل - 

استراتيجية التوعية بما يتوفر حاليا من سياسات وبرامج ممكنة لألشخاص ذوي اإلعاقة

- المساهمة في الحمالت التوعوية لتوعية المجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

- برامج توعويه وتدريبية متخصصة لتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل.

تنفيذ
 برامج العمل 

في االستراتيجية 
الوطنية

 لألشخاص ذوي 
اإلعاقة

الشرائح
 المستهدفة

- الشريحة المستهدفة للمساهمة في سوق العمل هم األشخاص 

ذوي اإلعاقة بمختلف االعاقات القادرين على العمل فوق 18 

18
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األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

-حمالت توعوية

- رفع الوعي بالمجتمع عن حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، زيادة الفرص التدريبية والوظيفية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، ضمان حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة وجوده الخدمات المقدمة لهم من 

خالل تنفيذ السجل الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة )15,900 شخص(

- استراتيجية التوعية بما يتوفر حاليا من سياسات وبرامج ممكنة لألشخاص ذوي اإلعاقة )لم يتم ذكر االستراتيجية في نطاق عمل المبادرة(

- نظام الكتروني للسجل الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة 

- برامج تدريبية وتأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة القادرين على العمل مع مختلف القطاعات وتحسين انطباع اصحاب العمل )تم ذكر البرامج 

بالمعالم كالبرامج تأهيليه مثل مساعد الظل، وبرامج تدريبيه توظيفيه مثل برنامج رائد وبرنامج تمكين.(

- اللوائح وأنظمة العمل األشخاص ذوي اإلعاقة لتحسين وتحقيق االندماج

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تطوير حلول وبرامج وأدوات تخدم تحول المستفيدين من االعتماد على الدعم المادي من الوزارة إلى 

مستفيدين قادرين على االنتاج واالعتماد على الذات وتشمل:

-  برامج تأهيلية وتدريبية، تطوير الدعم من خالل مكاتب التوظيف والبوابة االلكترونية، تطوير اخصائي التمكين 

االجتماعي، تطوير برامج لتحفيز التحصيل األكاديمي والتعليم المهني

- المساهمة في برامج تدريبية منها: )برامج تطوير األخصائي االجتماعي( و )برامج تدريبية وتأهيلية للمستفيدين 

القادرين على العمل من الضمانين(.

تطوير برامج 

تدريبية وتأهيلية 

منتهية بالتوظيف 

للمستفيدين من 

منظومة الخدمات 

االجتماعية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تدريب وبرامج

- فئة الضمانين 

- برنامج تحفيز المستفيدين للتحصيل العلمي

- النموذج التشغيلي آللية الدعم من خالل خدمات مكاتب التوظيف والبوابة االلكترونية

- برامج تطوير األخصائي االجتماعي 11 برنامج

- برامج تدريبية وتأهيلية المستفيدين القادرين على العمل من الضمانين، 72 ألف مستفيد

- تساهم المبادرة في تدريب 72 ألف وتوظيف 20 ألف من مستفيدي منظومة الخدمات 

االجتماعية ) الضمان االجتماعي ( والحاقهم بسوق العمل مما يقلل اعتمادهم على المعونات 

المالية المقدمة من الضمان االجتماعي، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على الحمالت االعالمية 

والتوعوية حيث أن هذه الحمالت تعتمد بشكل مباشر على برامج المبادرة تساهم المبادرة في 

تحقيق 50 % من المؤشر االستراتيجي رقم )MLSD 25.05.02  نسبة المستفيدين من ا إلعانات 

المالية القادرين على العمل الذين تم تمكينهم لالستغناء عن الدعم (.

19

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تشغيل وتطوير مركز بالغات العنف األسري وحماية الطفل من خالل الرقم المجاني 1919 لتلقي 

بالغات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. وذلك عن طريق:

1- وضع اشتراطات تجهيز مركز االتصال وتقنية المعلومات للشركات التي ستتولى تشغيل المراكز.

2- تصميم برامج تدريب الكوادر على التعامل مع البالغات وتحويلها للجهات المختصة.

3- رصد آلي عن معلومات العنف األسري من خالل البالغات التي تتالقاها المراكز.

4- تشغيل وتطوير مركز بالغات العنف األسري وحماية الطفل من خالل الرقم المجاني 1919 لتلقي 

بالغات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع تشغيل
 وتطوير مركز 
بالغات العنف 

االسري وحماية 
الطفل

الشرائح
 المستهدفة

- الشريحة المستهدفة حاالت االيذاء التي تحدث داخل نطاق االسرة 

من مواطن ومقيم والفئة المستفيدة من الخدمة هم )األطفال ما 

دون سن الثامنة عشر والسيدا ت والذكور ذوي اإلعاقة وكبار السن(

20
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األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تطوير مركز بالغات

)الهدف( معرفة سير البالغات والخدمات التي قدمت للحاالت من استقبال البالغ إلى اغالقه.

 1- معرفة نسبة مؤشر اغالق البالغات مقارنة بالعدد االجمالي للبالغات المستلمة

.2- معرفة مستوى الخدمات المقدمة لحاالت العنف المستلمة

.3- بناء حلقة وصل بين مركز اتصال والجهات التنفيذية للخدمة.

)الهدف(: توحيد قاعدة بيانات حاالت العنف االسري مع جميع القطاعات المعنية ذات العالقة.

1- تكامل األدوار وتعزيز الشراكة في تقديم الخدمة للحالت العنف االسري بين القطاعات ذات العالقة

 2-اصدار بيانات إحصائية للعنف االسري موحدة في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 3- رفع الوعي بمعرفة خدمات مركز بالغات العنف االسري لدى المجتمع.

)الهدف(: تصميم واعداد برامج تدريبية موجهة للعاملين باستقبال حاالت العنف االسري 

1- رفع مستوى مهنية الكوادر البشرية في استقبال والتعامل مع حاالت العنف االسري

 2- رفع جودة ودقة رصد البيانات وتقديم الخدمة اثناء التعامل مع حاالت العنف االسري 

- عقد التشغيل مع الشركة المشغلة لمركز اتصال بالغات العنف االسري لعام 2019م/2021م

- الحملة التوعوية للتعريف بخدمات مركز البالغات

- عقد التشغيل مع الشركة المشغلة لمركز اتصال بالغات العنف االسري لعام 2021م/2022م

- برامج تدريبية موجهة للمعنين بالعنف االسري وحماية الطفل

- التقرير النهائي ألداء خدمة مركز االتصال

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تأهيل وتمكين عدد 500 يتيم من ذوي الظروف الخاصة وتقديم الدعم والمساندة لهم من )الذكور واإلناث( الراغبين في 

االستقاللية التامة عن الخدمات الرعوية، وذلك عن طريق التأهيل والتدريب لسوق العمل ورفع جوده الممكنات بدعم 

المشاريع واإللحاق بالوظائف الداعمة والممكنة الستقالليتهم بعمر التمكين والعمل على تملكهم مساكن لدمجهم في 

المجتمع تمهيدًا إلغالق البيوت االجتماعية.

- المساهمة في حزم تدريبية وبرامج لتأهيل األيتام وتمكينهم.

تمكين
 االيتام ذوي 

الظروف
 الخاصة من 
االستقالل

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تدريب وبرامج

- االيتام من ذوي الظروف الخاصة

- تمكين االيتام لالستقالل عن خدمات الرعوية بشكل كامل

- تأهيل االيتام وتمكينهم )500(

- تملك االيتام مساكن وفق معايير محددة لدمجهم بالمجتمع تمهيدًا إلغالق البيوت االجتماعية )80(

- وظائف لأليتام من الجنسين )ذكور، اناث( )100(

21

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

ــة الســلبية التــي تواجــه المجتمــع الســعودي فــي الوقــت الراهــن ووضــع البرامــج  - تهــدف لتشــخيص ورصــد الظواهــر االجتماعي

المناســبة لهــا وذلــك ســعيًا للحــد منهــا.  ونظــرًا لطبيعــة الظواهــر االجتماعيــة كونهــا دائمــة التغيــر والتطــور نتيجــة للتفاعل المســتمر 

بيــن الظواهــر االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة مــع المســتجدات التــي تفرضهــا عالقــة المجتمــع مــع ســائر المجتمعــات األخــرى.

- المساهمة في حمالت تثقيفية موجهه للمواطنين للحد من بعض الظواهر االجتماعية السلبية.

- منظمات الحقوق. 

- الخدمات االجتماعية واألسرية.

-  وذوي اإلعاقة.

- برامج لمعالجة الظواهر السلبية والحد منها .

- حمالت تثقفية لتوعية المجتمع بالظواهر السلبية.

زيادة الوعي حول بعض الظواهر السلبية والحد منها.

وضع استراتيجية 

وبرامج وقائية 

تعمل على

 الحد من بعض

 الظواهر

 االجتماعية

 السلبية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

-حمالت توعوية

22

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تطوير نموذج عمل موحد للبيوت االجتماعية لرعاية األيتام حسب أفضل الممارسات الحديثة 

المناسبة لرعاية األيتام، وإسناد تجهيز وتشغيل خدمات البيوت االجتماعية إلى القطاعين الخاص وغير 

الربحي؛ وذلك لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية المقدمة لأليتام ذوي الظروف الخاصة، 

وتقديم خدمات تنموية متميزة لهم والمساهمة في بناء قدراتهم وتمكينهم من االستقاللية 

واالندماج في المجتمع. 

- تطوير نموذج عمل موحد للبيوت االجتماعية لرعاية األيتام حسب أفضل الممارسات الحديثة 

المناسبة لرعاية األيتام، وإسناد تجهيز وتشغيل خدمات البيوت االجتماعية إلى القطاع الغير الربحي

نمذجة
 وتجهيز واسناد 
خدمات الرعاية 

االجتماعية المقدمة 
لأليتام في المراكز 

والدور والمؤسسات 
بالشراكة مع 

القطاعين الخاص 
والغير ربحي

الشرائح
 المستهدفة

- األيتام ذوي الظروف الخاصة )984 يتيم حاليًا( عددهم قابل للزيادة 

أو النقصان حسب آليات الدخول والخروج المتبعة في الوزارة

23
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األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- إسناد خدمات الرعاية االجتماعية للقطاع غير الربحي

1- توفير خدمات متميزة للمستفيدين من األيتام تمّكنهم من االندماج في المجتمع عبر نموذج عمل يقّدم هذه الخدمات 

في بيوت طبيعية داخل األحياء السكنية مع ضم األيتام إلى المدارس التابعة لهذه األحياء.

2- رفع المستوى الفني واإلداري للعاملين لتوفير/بناء الكفاءات المتخصصة والمناسبة لرعاية األيتام.

3- توفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم للمستفيد عبر توفير نموذج البيوت االجتماعية الذي يكفل لأليتام العيش ضمن 

بيئة أسرية قريبة لألسرة الطبيعية.

4- تمكين اليتيم من تحقيق االستقاللية وعيش حياة كريمة عبر توفير نموذج البيوت االجتماعية الذي يكفل لأليتام العيش 

ضمن بيئة أسرية قريبة لألسرة الطبيعية.

1- نموذج البيوت االجتماعية لرعاية األيتام.

مالحظة: الهدف من المبادرة هو انشاء نموذج للبيوت االجتماعية لفئة االيتام وهو مخرج رئيسي ومعتمد وموثق لدى مركز أداء )مكتمل(

2- البيوت االجتماعية المسندة

مالحظة: الهدف الرئيسي للمبادرة هو رفع كفاءة الخدمات االجتماعية المقّدمة لأليتام من خالل إسناد تقديم خدمات النموذج المعتمد 

)البيوت االجتماعية( للقطاعين الخاص وغير الربحي.

3- تقارير قياس أداء تشغيل البيوت االجتماعية.

مالحظة: هذه التقارير هي تقارير تشغيلية أساسية لقياس المنفعة واألثر المتوقعين من المبادرة ومدى مساهمتها في تحقيق الهدف 

االستراتيجي.

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- استحداث وتطوير برامج تسويقية وتوعوية وإرشادية التمكين الخاصة بمستفيدي الضمان من خالل عدة قنوات 

مثل: الرسائل النصية ومواقع التواصل االجتماعي ومشاركة وكالة الضمان االجتماعي بالفعاليات ذات العالقة

استحداث
 حمالت تسويقية 

وتوعوية 
وإرشادية لتمكين 
المستفيدين من 

منظومة الخدمات 
االجتماعية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- حمالت توعوية

- فئة الضمانين المعتمدين على الضمان االجتماعي والمجتمع المحيط بهم )ما يقارب 800 ألف مستفيد(

- تساهم المبادرة في تحقيق 10 % من المؤشر االستراتيجي نسبة المستفيدين من اإلعانات المالية القادرين على العمل الذين 

تم تمكينهم لالستغناء عن الدعم 

-  كما أنها توثر بشكل مباشر على البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف من حيث الحمالت التسويقية للبرامج وتعتبر مؤثر بشكل 

مباشر أيضا على مبادرة بناء منصة الكترونية من خالل التسويق للمنصة لدى القطاعات الموظفة ومن ثم المستفيدين.

- الحمالت االعالمية والتوعوية واالرشادية لبرامج التمكين )14 حملة(

24

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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الخدمات البيئية 
الزراعية، الحيوانية
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تفعيل برنامج وطني غير قطاعي لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ المسؤولية لدى مختلف شرائح المجتمع

- ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحد من تلوثها 

- تنفيذ برامج طموحة لتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة عليها وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية

- تشمل هذه المبادرة على خمس برامج تنفيذية تعنى بـ: إطالق الهوية والحملة اإلعالمية الرقمية، الحمالت اإلعالمية بالوسائل 

التقليدية والحديثة، تفعيل المشاركة المجتمعية لرفع الوعي البيئي، تفعيل المناسبات الوطنية والعالمية لعام 2021، تفعيل 

المناسبات الوطنية والعالمية لعام 2022.

- نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة من خالل عمل حمالت توعوية ومعارض تثقيفية وزيادة المحتوى الرقمي المعني 

بالمحافظة على البيئة واالهتمام بها في مختلف الوسائل التقليدية منها والحديثة.

- تفعيل المشاركة في المناسبات الوطنية والعالمية المعنية بمجال البيئة والمحافظة عليها. تتضمن الحمالت توفير فرص تطوعية 

ألفراد المجتمع معنية بتفعيل المشاركة المجتمعية في المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحد من تلوثها.

- برامج زيارة وفرص تطوعية ميدانية  

- حمالت توعوية 

-  معارض توعوية وتثقيفية

-  أفالم تثقيفية

- أفراد المجتمع عامة بكافة الفئات العمرية
- زيادة الوعي البيئي في المجتمع

- زيادة المشاركة المجتمعية في المجاالت البيئية

- لوحة مؤشرات الوعي البيئي

- الخطة الوطنية لرفع الوعي البيئي

- البرامج التنفيذية )5 برامج( لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية 

والمجتمعية للمحافظة على البيئة لدى مختلف الشرائح والفئات المستهدفة في الدراسة: )من خالل إطالق 

حمالت توعوية إعالمية بمختلف القنوات والوسائل المتنوعة، وإطالق حمالت توعوية ميدانية في الفعاليات 

الرسمية وأسبوع البيئة وبرامج متنوعة تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة مستهدفات الدراسة(

رفع
 مستوى
 الوعي
 البيئي

01

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- وضع السياسات والتنظيمات األساسية وخطة العمل

- تطوير النظم والرقابة واالشراف وتحسين أنظمة الرقابة على مدخالت المكافحة المتكاملة لآلفات واألمراض ومراقبة اآلفات

- المساهمة في تطوير وتأهيل مختبرات فحص وتشخيص اآلفات واألمراض النباتية وتأهيل مختبر مرجعي ألمراض وصحة النبات 

وتوفير الكوادر الالزمة له وتدريبهم وتأهيلهم، مع إيجاد فرص الدعم المختلف للمستفيدين وتوفير المعلومات والمدخالت 

الضرورية لزيادة جودة المنتج.

- حفاظ على معدالت االنتاج النباتي المناسب لكي تسهم في تطوير االدارة المتكاملة للصحة النباتية للسيطرة على اآلفات 

واألمراض الزراعية والنباتات الغازية والمستوطنة وحماية االنتاج الزراعي

- التشجيع على االستثمار مستقباًل في إنتاج األعداء الحيوية عن طريق تربية وإكثار األعداء الحيوية لمكافحة اآلفات واألمراض 

الزراعية وإكثار النحل الطنان لكي تكون أحد أهم الروافد في المكافحة المتكاملة لآلفات واألمراض وكذلك للنباتات الغازية

- إعداد برامج إدارة متكاملة لمكافحة اآلفات واألمراض الزراعية االقتصادية الناتجة من دراسة حصر اآلفات واألمراض الزراعية

- بناء قدرات الفنيين العاملين في مجال صحة ووقاية النبات

- تعظيم دور القطاع الخاص وذلك عن طريق تأهيل عدد من شركات من القطاع الخاص للقيام بأدوار ادارة ومكافحة االمراض 

النباتية

- تقليل االعتماد الكلي في مكافحة اآلفات االقتصادية على المبيدات الكيماوية

- رفع كفاءة حماية الثروة النباتية بتقوية منظومة الرصد والسيطرة على اآلفات النباتية الحجرية.

- استدامة الزراعة وتقليل الخسائر الناتجة عن اآلفات.

- وضع آلية لتشغيل ومراقبة عناصر المكافحة وضبط الجودة.

- رفع كفاءة الفنيين والمزارعين في مجال اإلدارة المتكاملة لآلفات ببناء قدراتهم.

- تطوير سبل مواجهة المخاطر واآلفات التي تهدد اإلنتاج الزراعي وتفعيل تدابير الصحة النباتية في االتفاقيات الدولية والعمل 

على تطبيقها.

- تقليل الفاقد من اإلنتاج الزراعي والمساهمة في االمن الغذائي.

- بناء قدرات المؤسسة المسؤولة عن صحة ووقاية النبات لتأدية اعمالها على أكمل وجه.

 - إقامة دورات تدريبية وورش عمل تستهدف المزارعين وحمالت توعوية تعنى بزيادة وعيهم باآلفات الزراعية وطرق الوقاية 

منها واستعراض الممارسات المثلى في مكافحتها

تطوير 
اإلدارة 

المتكاملة 
لآلفات 

واالمراض 
النباتية

02
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الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- المختصين العاملين في وقاية وصحة النبات

- زيادة ثقة المستهلك المحلي والمستورد بالمنتجات الزراعية المحلية.

- استدامة الزراعة.

- المساهمة في تقليل فرص اإلصابة باألمراض المرتبطة بالمبيدات الكيميائية.

- تلبية حاجة األسواق العالمية بتسويق منتجات زراعية آمنه والمساهمة في رفع الناتج المحلي.

- تقليل الخسائر الناتجة من استخدام المبيدات غير الموثوقة.

- دورات تدريبية وورش عمل

-  معارض توعوية

-  دورات تدريبية

-  وتطوير وتأهيل وإشراف على مختبرات ومراكز 

-  توفير وتأهيل كوادر بشرية

- إعداد )13( برنامج إدارة متكاملة لآلفات واألمراض الزراعية )تجارب ميدانية لمراقبة اآلفة، تحديد وقت استخدام أساليب المكافحة المناسبة 

وكميتها ونوعها، تحديد طريقة مراقبة اآلفة وتحديد أعدادها، التوصية بالمركبات الكيميائية المناسبة لالستخدام عند وصول اآلفات للحد الحرج(

- تربية وإكثار عدد )13( عدو حيوي لمكافحة اآلفات واألمراض الزراعية وإكثار النحل الطنان.

- تطوير وتأهيل عدد )6( مختبرات فحص وتشخيص اآلفات واألمراض النباتية وتأهيل عدد )1( مختبر مرجعي ألمراض وصحة النبات.

- تنفيذ )8( برامج تدريبية لتطوير وتعزيز قدرات الفنيين العاملين في صحة ووقاية النبات.

- تأهيل عدد )13( من شركات من القطاع الخاص.

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- رفع مستوى وعي المجتمع بتنفيذ حزمة من النشاطات وسن قوانين قياسية لجميع االدوات الصحية واالجهزة المستهلكة للمياه 

ووضع اللوائح مع الجهات الحكومية ذات العالقة وتشجيع االنشطة المتعلقة بالترشيد والمحافظة على المياه لتقليل معدل 

استهالك الفرد اليومي للمياه مما يضمن رفع كفاءة االستهالك الحضري للمياه والحفاظ على الموارد المائية. كما يشمل نطاق 

العمل على برنامج قطراتي هو برنامج تحفيزي لعمالء شركة المياه وهو عبارة عن نقاط تمنح للعمالء وهذا البرنامج يدعم الترشيد 

وانتشار وتركيب األدوات الصحية المرشدة

- دراسات استشارية تتركز في دراسة معدل االستهالك للفرد من خالل عمل عدد من االستبيانات للقطاعات الحكومية والسكنية 

والتجارية وعمل داش بورد توضح متابعه معدل االستهالك بشكل دوري. والرفع بالتقارير لمركز جودة وترشيد المياه والمزعم تفعيله.

- عمل حمالت توعوية تعنى برفع الوعي بترشيد االستهالك ومدى فائدته على المجتمع والفرد. وتتضمن الحمالت إنتاج أفالم 

وثائقية وإقامة معارض تثقيفية تهدف إلى رفع وعي أفراد المجتمع أساليب الترشيد المختلفة<

- عمل حمالت توعوية

- إنتاج أفالم وثائقية وتثقيفية

- إقامة معارض توعوية و تثقيفية

المستهلك النهائي للمياه )جميع الشرائح(

- نشر ثقافة ترشيد استهالك المياه لدى السكان في 

كافة المناطق والفئات المستهدفة 

- تشريعات داعمة في مواصفات االدوات المائية

- خفض معدل استهالك الفرد للمياه

- الالئحة الفنية ألدوات الترشيد

- برامج وثائقية )هي افالم وثائقية عبارة عن محتوى يوضح رحلة الماء وطرق التحلية واالبار والسدود ودورها 

)عدد 7 برامج(

- برنامج المكافآت )قطراتي( )عدد 1(

- حمالت )5 حمالت(

- معارض توعوية )48 معرض(

- دراسات استشارية )عدد2(

رفع
 مستوى
 الوعي 

باستهالك 
المياه

03

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

-تطوير الممارسات الزراعية من خالل تقديم الدعم الفني للمزارعين والعاملين في هذا المجال بطرق عدة منها التدريب 

الداخلي والخارجي وإرسال خبراء متخصصين في سالمة المنتجات الزراعية والممارسات الزراعية الجيدة لكل منطقة 

وتوفير الدعم في مدخالت إنتاج الزراعة العضوية، باإلضافة الى حمالت إرشادية وتوعوية وورش عمل عن الممارسات 

الزراعية الجيدة ومردودها اإليجابي على صحة اإلنسان والبيئة. تعنى المبادرة أيضا بجوانب أخرى كوضع وتنفيذ خطة 

لتغيير التركيبة المحصولية باإلضافة الى تطوير صناعة النحل ومهنة النحالة في المملكة العربية السعودية.

- ورش عمل ودورات تدريبية

- معارض تثقيفية

-  أفالم توعوية

- المزارعين والمستهلكين.

- تنمية القدرات البشرية والفنية.

- رفع العائد االقتصادي لقطاع الزراعة.

- زيادة اإلنتاج المحلي للغذاء. 

- رفع مؤشر جودة وسالمة الغذاء.

- قاعدة بيانات بالنحالين المدربين والمسجلين في إدارة المناحل وإنتاج العسل.

- محطات تربية ملكات وإنتاج الطرود )عدد 6 محطات(

- عيادات متنقلة لحماية النحل من األضرار )عدد 4 عيادات(.

- نظام تتبع المنشآت االلكتروني لتعزيز وتوفير مدخالت اإلنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية لسالمة وصحة انتاج الغذاء.

- تطوير حقول مشاهدة والدليل الزراعي للمحاصيل الحقلية )120 حقل(.

تطوير  
وتطبيق 

الممارسات 
الزراعية 
السليمة

04

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- دراسة لنظام متكامل لمراقبة التلوث السمعي والضوئي  للحد من االثار المترتبة عليه و نحو تحقيق بيئة أمنة وصحية 

تهدف لتخفيف مستويات التلوث السمعي و البصري وذلك على مستوى المدن الرئيسية في المملكة وتحديد مدى 

مطابقتها للمقاييس والضوابط البيئية الصادرة عن الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والجهات الدولية ذات العالقة من  

إنشاء شبكة رصد )تجريبية مؤقتة والهدف منها تكون تغذية نظام الربط المعلوماتي بالبيانات( في مدينة أو اكثر رئيسية 

تقوم بمراقبة وتحديد وتحليل مصادر التلوث الضوئي و السمعي و أيضا بناء و تطوير نظام معلوماتي يربط أجزاء الشبكة و 

يعمل على توفير لوحة مؤشرات توفر قراءات حاصة بالتلوث السمعي و الضوئي. 

- عمل حمالت توعوية تعنى بتقليل التلوث السمعي والضوئي. وتتضمن الحمالت إنتاج أفالم وثائقية وإقامة معارض 

تثقيفية تهدف إلى رفع وعي المجتمع بأهمية اتباع نمط تقليل التلوث السمعي والضوئي وفائدته على البيئة والمجتمع. 

باإلضافة إلى أن المبادرة تعنى بدراسة كال من التلوث الضوئي والسمعي لمراقبتهما واتخاذ الالزم للحد من التلوث، 

ولصعوبة إيجاد التكنولوجيا والشركات المتخصصة في قياس التلوث الضوئي نود مشاركة القطاعات الغير ربحية المتخصصة 

في إيجاد طرق التنفيذ لدراسة وقياس التلوث الضوئي في المملكة.

- عمل حمالت توعوية

- إنتاج أفالم وثائقية وتثقيفية

- إقامة معارض تثقيفية 

-دراسات

-  أبحاث

جميع سكان المملكة العربية السعودية.

- الحد من استهالك الطاقة وبالتالي تقليل معدالت التلوث.

- الحد من التلوث الضوئي على الحياة النباتية والحيوانية.

- الحد من التلوث السمعي على األفراد

- دراسة قياس خط األساس لمستوى التلوث الضوئي والسمعي         

- دليل اإلجراءات واالشتراطات البيئة للمشاريع التنموية فيما يخص مستويات اإلضاءة والضوضاء االمنة

- لوحة مؤشرات توفر قراءات خاصة بالتلوث السمعي والضوئي مرتبطة مع نظام معلوماتي يغذى من 

الشبكة التجريبية لرصد الضوء والضوضاء

برنامج وطني 
لمراقبة التلوث 

السمعي 
والضوئي في 
المدن الكبرى
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الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- برنامج متكامل يشتمل على دراسات لتحديد الحل االمثل لتأهيل البؤر الملوثة، يتضمن الخروج بمخططات وتصاميم وجداول 

تكاليف وكميات وكراسات شروط جاهزة للتنفيذ من قبل الجهة المسؤولة )الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة( باإلضافة إلى 

تطوير الية لمتابعة اعمال تنفيذ اعادة التأهيل مع الجهات ذات العالقة )لشركة السعودية للكهرباء ، شركة المياه الوطنية، وزارة 

النقل، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 

التقنية، وزارة البيئة والمياه والزراعة.  الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الشركات والمؤسسات في كل من القطاعين العام والخاص(. 

لضمان استخدام المقاييس والضوابط البيئية إلعادة تأهيل البؤر الملوثة وفقًا ألحكام النظام العام للبيئة واالتفاقيات الدولية.

- عمل حمالت توعوية تستهدف رفع الوعي بأهمية المحافظة على المناطق الساحلية والبيئات البحرية ومجار المياه. وتتضمن 

الحمالت إنتاج أفالم وثائقية وتوعوية وإقامة معارض تثقيفية تهدف إلى رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على 

المناطق الساحلية والبيئات البحرية ومجاري المياه. تتضمن الحمالت إنتاج أفالم وثائقية وتنظيم فرص تطوع ميدانية لحث أفراد 

المجتمع على المساهمة في الحفاظ على البيئات المائية المختلفة، وكذلك القيام بدراسة مسح ميداني للبؤر الملوثة

- عمل حمالت توعوية

- إنتاج أفالم وثائقية وتثقيفية

- إقامة معارض توعوية

- فرص تطوع ميدانية

- دراسات

%80 من البؤر الملوثة بالمملكة باستثناء 

الربع الخالي.

-سكان المدن الساحلية وسكان 

المناطق المجاورة للبؤر الملوثة.

- نشر الوعي في القطاعين العام والخاص بأهمية

 المساهمة في مراقبة وعزل وإدارة تأهيل بؤر التلوث.

- خفض نسب التلوث في البحيرات مما يؤدي إلى زيادة فرص االنتفاع بها.

-  اعادة تأهيل )80%(من البؤر الملوثة بالمملكة باستثناء الربع الخالي.

- برنامج متكامل يشتمل على دراسات لتحديد الحل االمثل لتأهيل بحيرات السالم والشباب واألربعين والخروج بمخططات 

وتصاميم وجداول تكاليف وكميات وكراسات شروط جاهزة للتنفيذ من قبل الجهات المسؤولة 

- دراسة مسح بيئي ميداني للبؤر الملوثة في المملكة مقسمة على 3 مراحل: )1( البؤر على ساحل البحر األحمر، )2( البؤر على 

ساحل الخليج العربي، )3( البؤر في المناطق الداخلية.

إعادة
 تأهيل البؤر 

الملوثة
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الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع ضرورة القيام بدراسة وتقدير كمية الفاقد والهدر من الغذاء، وتشجيع تطوير تقنيات 

الحصاد وتطوير البنية التحتية الداعمة إلنتاج الغذاء كالطرق والمبردات ووسائل النقل. إضافة إلى ذلك، تشجيع إعادة تطوير 

هندسة التصنيع والتغليف للغذاء ليكون أكثر فعالية للحفاظ على الغذاء من التلف وتشجيع ضرورة التنويع في األغذية. نشر 

الوعي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية الزراعية بكفاءة ونشر الوعي باألمراض الناتجة عن الهدر الغذائي وكيفية التعامل 

مع النفايات. 

- حمالت وطنية توعوية من خالل وسائل التواصل االجتماعية واألفالم التوعوية والمعارض للحد من الفقد والهدر الغذائي 

ونشر الوعي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية الزراعية بكفاءة وكذلك باألمراض الناتجة عن الهدر الغذائي وكيفية التعامل 

مع النفايات. إضافة إلى ذلك تنظيم فرص تطوع ميدانية إلعادة تدوير الغذاء وإيصاله إلى مستحقيه، وكذلك مسح شامل 

للدراسة والقياس والتدريب على طريقة قياس كميات األغذية المهدرة والمفقودة من المصدر.

- حمالت وطنية

- معارض تثقيفية

-  أفالم توعوية ووثائقية

-  فرص تطوع ميدانية 

- دراسات

-  تدريب

المنتجين والمستهلكين

 للغذاء في المملكة العربية السعودية

انخفاض في حجم االحتياجات الغذائية من خالل رفع مستوى 

الوعي وتكثيف الحمالت التوعوية على مستوى األفراد. حيث أن 

خط األساس حاليًا 33.1% والهدف المرجو تحقيقة %23.1 

- الوفورات المحتملة للمستهلكين للغذاء.

- دراسة الفقد والهدر الغذائي والحد منهما في المملكة العربية السعودية.

-  ثالث مراحل لحمالت وطنية توعوية للحد من الفقد والهدر الغذائي بواقع 6 حمالت » حملتين لكل مرحلة«

- دراسة إلعادة تدوير المخلفات واالستفادة من الفقد والهدر الغذائي.

- بوابة وطنية للفقد والهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية.     

الحد من
 الفاقد والهدر 
من الغذاء قائم 
على المعايير 

والتجارب 
العالمية 

والممارسات 
الجيدة
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الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تهدف هذه المبادرة إلى معالجة والحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء بالشكل الذي يخفض من الخسائر 

االقتصادية ويدعم إنتاجية القطاع الزراعي في المملكة، وذلك من خالل وضع التشريعات والسياسات ونشر 

المصائد الفرمونية وفحص النخيل وعالج اإلصابات وإزالة النخيل والرش الوقائي والتوعية واإلرشاد الزراعي 

واعتماد محاجر زراعية والقيام باألبحاث العلمية الهادفة إليجاد وسائل مكافحة ووقاية جديدة.

- التوعية واإلرشاد الزراعي من خالل زيارات ميدانية لمزارع النخيل تتضمن طرق الكشف عن سوسة النخيل 

ومعالجتها بأفضل طرق المكافحة الحديثة وتقديم أحدث الدراسات العلمية المعنية بذلك. وكذلك استغالل 

مواسم التمور في إقامة معارض تثقيفية تهدف لنشر الوعي لدى المزارعين بطرق الكشف عن سوسة 

النخيل ومكافحتها، كذلك مراقبة انتشار سوسة النخيل الحمراء لتسريع مكافحتها.

- خدمات مكافحة النخيل المصابة بسوسة النخيل 

- دراسات 

- زيارات ميدانية تدريبية

-  معارض تثقيفية

- المزارعين

- السيطرة على اإلصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء والحد من انتشارها 

- إعالن مناطق خالية من اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء 

-  خفض القيمة الوبائية لسوسة النخيل الحمراء

- تشريعات تنظيمية )تنظيم آلية مشاركة أصحاب مزارع النخيل(

- برنامج مكافحة سوسة النخيل )الكشف الدوري، العالج بالمبيدات، تكريب النخيل، المكافحة

 الكيميائية، إزالة النخيل المصاب، فرم النخيل المزال، كشط النخيل المصاب(

- اعتماد عدد 8 محاجر للنخيل

- دراسات وأبحاث في خمسة محاور بحثية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء )المراقبة واالنتشار، التحكم والمكافحة، االكتشاف 

المبكر لإلصابة، الميكانيكية الجزيئية وااليكولوجية في ظل العالقات الثنائية بين العائل واآلفة، المكافحة المتكاملة والتقنيات 

الجزيئية المتقدمة(

- حمالت إرشاد وتوعية )4 أنشطة إرشادية وتدريبية سنويًا(

الوقاية 
من سوسة 

النخيل الحمراء 
ومكافحتها
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الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تهدف هذه المبادرة على التنسيق بين عدة مشاريع وأنشطة في قطاعات مختلفة في الوزارة، هذه المشاريع تهدف 

بشكل مباشر أو غير مباشر لتخفيض استهالك المياه في القطاع الزراعي، ويتم من خالل مشروع المبادرة قياس استهالك 

المياه في القطاع الزراعي ومدى تأثير هذه المشاريع واألنشطة على كمية استهالك المياه ومن خالل اقرار وتفعيل ايقاف 

زراعة االعالف ، ثم تربط بين هذه المشاريع للتكامل فيما بينها لتعظيم فائدة مخرجات المشاريع  التي لها دعم مالي جيد 

باالستفادة منها في برامج أخرى في الوزارة، وتوظيفها في تخفيض استهالك مياه الري وجعل استخدام المياه في القطاع 

الزراعي داخل اطار استدامة موارد المياه. إضافة إلى مشروع الدراسات واألبحاث الذي يعنى بإعداد دراسات تساهم في 

اهداف المبادرة وذلك بوضع دراسات تساهم في خفض استهالك المياه ورفع كفاءة االستهالك لألغراض الزراعية 

- المساهمة المباشرة في نطاق المبادرة من خالل توريد وتوفير معدات تخفيض استهالك مياه الري للمزارعين. كذلك عمل 

حمالت توعوية تستهدف رفع وعي المزارعين بأهمية ترشيد استهالك المياه في الري وتعرفيهم بأساليب الترشيد الحديثة. 

وتتضمن الحمالت إنتاج أفالم وثائقية وتوعوية وإقامة معارض تثقيفية. تتضمن الحمالت تنظيم فرص تطوع لزيارات ميدانية 

لحث المزارعين على المساهمة في ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة وكذلك مشاركتهم الدراسات المعنية بطرق الري 

الحديثة وحثهم على تطبيقها في مزارعهم من الممكن المساهمة في هذه الدراسات بشكل مباشر أو عبر التعاون مع 

جامعات ومتخصصين في األبحاث وتعزيز مساهمة الجهات األكاديمية.  كما أن من مخرجات المبادرة تصميم وإنشاء حقول 

إيضاحية كمثال لبعض أنواع التقنيات الزراعية الحديثة والتي تفيد في خفض استهالك المياه فنود مشاركة القطاع الغير 

ربحي في إنشاء الحقول اإليضاحية كمثال توضيحي للممارسات السليمة في توفير المياه.

خفض
 استهالك 

المياه
 لألغراض 

الزراعية

09
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الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- توفير معدات تخفيض استهالك المياه المستخدمة في الزراعة

 - دراسات علمية - زيارات ميدانية تدريبية

 - معارض توعوية وتثقيفية - أفالم توعوية ووثائقية

- المزارع الخاصة في جميع مناطق المملكة

- المساهمة في خفض استهالك المياه من 21.2 مليار متر مكعب الى 11.4 مليار متر مكعب

- حساب كميات المياه المستخدمة التقديرية بشكل مباشر في القطاع الزراعي باستخدام تقنية االستشعار عن ُبعد باألقمار 

الصناعية و ما يرتبط بها من تقنيات حديثة و اعمال حقلية.

- إعداد دراسات وأبحاث تساهم في رفع كفاءة الري وترشيد استهالك المياه من قبل المزارعين

- برنامج قياس استهالك المياه المستخدمة لألغراض الزراعية

- الدراسات واالبحاث لرفع كفاءة الري )10 دراسات(

- المركز الفني لتطوير ممارسات وأساليب الري

- تطوير حقول نموذجية لتوعية المزارعين فيما يخص المحاصيل واحتياجاتها المائية )3 حقول(

- برنامج تطوير نظام الكتروني للمراقبة والتحكم بالمياه في المركز الرئيسي وفروع المؤسسة لمتابعة استهالك 

المياه المستخدمة في الري الزراعي والمقدمة من قبل المؤسسة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تهدف هذه المبادرة الى زيادة رقعة الغطاء النباتي بشقيه الرعوي والحرجي للحد من ظاهرة التصحر واالنجراف الريحي 

والمائي باستزراع 4.656.000 شجرة وحماية المراعي والغابات عن طريق التسييج والتبتير والحماية من الرعي الجائر ووضع 

اللوحات االرشادية في كل موقع عن طريق الحراسات األمنية لها.

- تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لمواقع محددة بناء على الدراسة ومساهمة منظمات القطاع الغير ربحي في زيادة 

في أعداد األشجار لدعم تنمية الغطاء ومكافحة التصحر في المواقع المحددة.

- خدمات زراعة أشجار ومساهمة في تنمية الغطاء النباتي

- حمالت توعوية ومعارض تثقيفية - أفالم توعوية  

- جميع مرتادي المتنزهات العامة والمهتمين بالتنوع اإلحيائي من مواطنين ومقيمين باإلضافة إلى مالك المواشي.  

-  مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف االستراتيجي:

- زيادة الغطاء النباتي بشقيه الرعوي والحرجي عن طريق استزراع4.656.000 مليون شجرة والحد من ظاهرة التصحر 

عن طريق االستزراع وحماية المراعي والغابات من خالل التسييج والتبتير وخلق مواقع للتنزه واالستثمار.

-  استعادة التنوع االحيائي في جميع المناطق وتحسن المناخ بشكل عام.

- استزراع 4.656.000 شجرة من مختلف األنواع في كافة مناطق المملكة. 

- تأهيل 48,794 هكتار من المراعي عن طريق التسييج والتبتير واللوحات االرشادية.

تنمية الغطاء 
النباتي 

ومكافحة 
التصحر

10

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

-تهدف الى تنظيم قطاع النفايات بالمملكة بجميع أنواعها فيما عدا النفايات المشعة وحيث أنه ال توجد لوائح تنفيذية 

لنظام إدارة النفايات والمعد حديثًا من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لذلك تبرز أهمية وضع لوائح تنفيذية لتطوير قطاع 

ادارة النفايات بالمملكة وتطوير أدلة استرشادية لوضع اآللية المثلى لتنفيذ كل نشاط من نشاطات ادارة النفايات بالمملكة 

بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة ويخفض التكاليف ويحقق االستدامة البيئية. كما تهدف المبادرة لوضع نظام 

لحوكمة عمليات نقل النفايات والقضاء على ظاهرة نبش النفايات اثناء نقلها أو رميها في االماكن غير المخصصة لذلك من 

خالل تطوير نظام وثيقة نقل النفايات. وأخيرًا تهدف المبادرة أيضًا لتطوير منظومة مسئولية المنتج الممتدة والتي من خاللها 

يمكن استرداد جزء مما تنفقه الدولة من مبالغة طائلة للتخلص من المنتجات المختلفة والمواد المستخدمة في تغليفها. 

وستتم من خالل هذه المبادرة وضع خطتين تنفيذيتين لمنظومة وثيقة نقل النفايات ومنظومة مسئولية المنتج الممتدة.

- حمالت توعوية فعالة بأهمية إدارة النفايات لتهيئة المجتمع على االلتزام بما ستنتجه المبادرة التشريعية من فصل للنفايات 

وغيره وذلك للحد من التحديات المجتمعية في تنفيذ ما ستنص عليه التشريعات واللوائح واالستراتيجيات الحقا والحد من 

التساؤالت عن أهمية إدارة النفايات على البيئة.
تطوير اللوائح 

والتنفيذية 
واألدلة 

االسترشادية 
لقطاع إدارة 

النفايات

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- خدمات جمع وإدارة ومعالجة النفايات 

- معارض تثقيفية وتوعوية - أفالم وثائقية وتوعوية

الجهات ذات العالقة بقطاع 

ادارة النفايات بالمملكة فيما 

عدا النفايات المشعة

- تحقيق االستدامة البيئية 

- تعظيم دور القطاع الخاص في مجال إدارة وإعادة تدوير النفايات

- دليل اللوائح التنفيذية لنظام إدارة النفايات بالمملكة

- مستند االدلة االسترشادية لجميع نشاطات إدارة النفايات المختلفة بالمملكة

)Extended producer responsibility( الخطة التنفيذية لمسئولية المنتج الممتدة -

- الخطة التنفيذية لمنظومة نقل النفايات )وهي منظومة تشمل بيانات المنتج والناقل

 ومحطات المعالجة وإعادة التدوير وموقع التخلص، كما يرصد نوع وكمية النفايات ومصدرها(

11

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء مركز يعمل على انتخاب أفضل السالالت المحلية للثروة الحيوانية وتطويرها وتنفيذ برامج 

التدريب للكوادر وإجراء التحسين الوراثي لها وحفظها في بنك األصول.

- المساهمة المباشرة في نطاق المبادرة من خالل إنشاء مركز يعمل على انتخاب أفضل السالالت المحلية للثروة الحيوانية 

وتطويرها وتنفيذ برامج التدريب للكوادر و إجراء التحسين الوراثي لها وحفظها في بنك األصول -  كذلك إقامة دورات تدريبية 

للعاملين في مجال تربية الثروة الحيوانية

تحسين
 االنتاج 

الحيواني 
المستدام

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- دورات تدريبية وورش عمل

- معارض توعوية

- تطوير وإشراف على مركز للثروة الحيوانية وتأهيل كوادره

- األغنام )ضأن، ماعز(

- تقليل التكلفة التشغيلية من المشاريع االستثمارية في مجال اإلنتاج الحيواني.

- تقليل الهدر في الموارد الطبيعية من ماء واراضي وطاقة عن طريق عمل مشروع 

انتاج حيواني نموذجي.

- زيادة الكفاءة اإلنتاجية للقطعان.

- تصحيح الممارسات في التربية للثروة الحيوانية.

- نموذج لمراكز التميز للثروة الحيوانية.

- مركز رئيسي للتميز الوطني. 

-  أربعة فروع لمركز التميز الوطني موزعه على بعض المناطق في المملكة حسب انتشار السالالت.

12

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- حفر اآلبار لتلبية احتياجات مياه الشرب للمناطق الحدودية والمناطق

  النائية بإقامة آبار وخزانات ومضخات واشياب وصيانتها وتشغيلها.

سقيا
 البادية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- خدمات حفر وتشغيل وصيانة آبار

- سكان المناطق النائية 

- المواشي 

- زيادة خدمات تأمين المياه لسكان المناطق النائية بتوفير منشآت مائية

- 59 بئرًا وملحقاتها )تتضمن خزانات ومضخات واشياب لسقيا البادية(

13

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تمت دراسة 24 موقع مناسب لمتنزهات وطنية في المملكة كافة وتم تأهيل 5 متنزهات وطنية، ومن ثم تم استحداث 

مبادرة أخرى لتطوير 12 متنزه ومن المتوقع استحداث مبادرات أخرى الستكمال العدد اإلجمالي الذي تم دراسته والتوصية 

به في الدراسة )24 متنزه( في المستقبل. نود من القطاع الغير ربحي المساهمة بإمكانياته في تأهيل المتنزهات الستكمال 

العدد في وقت أسرع بالشروط والمواصفات المدروسة مسبقا لتعزيز الحماية من األخطار الطبيعية والمساهمة في تطوير 

مواقع سياحية جذابة. نود المساهمة المباشرة في نطاق المبادرة من خالل تأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية وإداراتها 

بشكل مستدام. كذلك إقامة معارض توعوية والمشاركة في المناسبات المهتمة على المنتزهات والمحافظة عليها وإعداد 

أفالم توعوية تساهم في رفع الوعي في الحافظة على المنتزهات الوطنية.

تطوير 
المنتزهات 

الوطنية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- خدمات تأهيل وتطوير منتزهات

- معارض تثقيفية

- أفالم توعوية

-تستهدف المبادرة سكان المواقع 

المحتملة إلنشاء منتزهات وطنية جديدة
- تطوير المنتزهات الوطنية

- زيادة الغطاء النباتي

- دراسة تقييم المواقع 100 موقع محتمل )عدد 1(

- تصميم وانشاء منتزهات وطنية )عدد 12(

- تطوير متنزهات وطنية قائمة )عدد 12(

14

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء كيان لتطوير وإنشاء اسواق النفع العام عبر وضع االستراتيجيات والقوانين 

التشريعية لتطوير وإدارة األسواق المركزية للنفع العام )خضار، فواكه، ماشية، مسالخ، أسماك( ويتمحور دور 

المبادرة حول تطوير البنية التحتية واألنظمة لألسواق وإدارتها بطريقة فعالة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية 

والقروية حيث سيتم تطوير وإدارة 25 سوق مركزي حول المملكة. كما تهدف المبادرة إلى تمكين المراقبين 

برفع بالغات بأسعار الخضار والفواكه ورسوم بيانية بالسعر بجميع األسواق بالمملكة وذلك لمقارنتها ووضع 

الحلول في وجود مشكلة او نقص في منتج. 

- نود مساهمة القطاع الغير ربحي في توعية المزارعين والبائعين في أسواق النفع العام باللوائح والشروط 

المنظمة لألسواق لبناء بيئة صحية في هذه المواقع وتطويرها وتحسينها.  كما نود من القطاع الغير ربحي 

إنشاء أسواق إضافية ذو تصاميم جذابة وحضارية للتسوق والتنزه في هذه المواقع وتجميل ما يوجد من 

أسواق حاليا. )المساهمة المباشرة في نطاق المبادرة من خالل تطوير وإدارة 25 سوق مركزي حول المملكة 

العربية السعودية(

إنشاء كيان 
لتطوير وإدارة 
أسواق النفع 

العام )الجملة( 
- )الخضار، 
الفواكه، 
الماشية 

واألسماك(

الشرائح
 المستهدفة

- المنتجون، البائعون، والمشترون، والوسطاء، والمستوردون، في مجال المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه(

15
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مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تطوير وإدارة كيان تجاري

- انشاء كيان عبر تطوير النماذج التشغيلية والتشريعات إلدارة أسواق النفع العام . )عدد 5 نماذج لتشغيل االسواق + عدد 10 تشريعات( 

- تطوير تطبيق إلكتروني واحد لربط المنتجين بالمستهلك النهائي )عرض وبيع المنتجات الزراعية لتقليل سلسلة االمداد(.

- إلزام المنتجين والمزارعين ببطاقة المنتج الزراعي لدخول أسواق النفع العام )اسم المزرعة ، تاريخ االنتاج ، رقم السجل الزراعي ، موقع 

المزرعة ، رقم التواصل (.

- حصر وتسجيل األسعار ألسواق النفع العام بالمملكة وتطوير البنية التحتية لألسواق »قارئ باركود  + شاشات لعرض األسعار اليومية 

للمنتجات الزراعية ». )عدد 25 جهاز قارئ باركود لكل سوق + عدد 25 شاشة عرض أسعار(

- تنظيم األسواق 

- خلق بيئة تنافسية عادلة للمزارعين والمنتجين للمساهمة في زيادة دخلهم

- ضمان سالمة المنتج الزراعي وحصول المزارع على شهادات الجودة والزراعة النظيفة والخالية من المبيدات .

- رفع وعي المستهلك ومعرفة الحقوق واالنسب له وبالتعاون مع وزارة التجارة وعدم التستر ومعاقبة المخالفين

- أتمته والزام بطاقة المنتج الزراعي التي توضع على المنتج لمعرفة مصدرة  وحصر وتسجيل األسعار ل26 سوق بالمملكة.

األثر 
المتوقع

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تهدف المبادرة إلى مراجعة وتحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات وزيادة الرقعة 

الخضراء وتنفيذ االستراتيجية عبر تصميم منظومة لمراقبة اراضي الغابات في المملكة وانشاء المختبرات 

الالزمة ووضع برنامج لمراقبة النباتات الدخيلة ومكافحة النباتات الغازية

- المساهمة المباشرة في نطاق المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء وذلك بزيادة أعداد األشجار لتتجاوز 

المستهدف الحالي وتساعد على تنمية الغطاء النباتي في الغابات. )المواقع محددة بناء على الدراسة(

تنفيذ 
االستراتيجية 

الوطنية 
للغابات

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- إنشاء وتشغيل مختبرات

- تصميم برنامج مراقبة نباتات

-  دورات تدريبية

- تستهدف المبادرة جميع شرائح وفئات 

المجتمع في المناطق المستهدفة
- تحديث خطة العمل لتنمية 

الغابات في المملكة

- إعداد االستراتيجية الوطنية للغابات.

- إعداد الخطة التنفيذية لالستراتيجية الوطنية للغابات.

- اعادة تأهيل )استزراع( 2 مليون شجرة من مواقع الغابات المختلفة في بيئات المملكة.

- تصميم وانشاء منظومة لمراقبة اراضي الغابات

-  إنشاء وتشغيل 2 مقرات ابحاث الغابات.
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الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تهدف هذه المبادرة إلى وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية إلعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة أو التي أصيبت بأضرار أو التي 

دمرت )مثل األراضي الزراعية المهجورة، ومواقع التعدين والمحاجر المهجورة، وما إلى ذلك(: ويشمل ذلك جرد للمواقع التي 

تحتاج إلى اعادة تأهيل وتحديد أسباب األضرار )مثل التلوث الناتج عن األنشطة التعدينية وما إلى ذلك( وتحديد المبادئ التوجيهية 

إلعادة التأهيل وتحديد األولويات وإجراء أنشطة اعادة تأهيل ورصد األعمال

- المساهمة المباشرة في نطاق المبادرة من خالل تنفيذ خطة عمل وطنية إلعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة أو التي أصيبت 

بأضرار أو التي دمرت )مثل األراضي الزراعية المهجورة، ومواقع التعدين والمحاجر المهجورة، وما إلى ذلك(: ويشمل ذلك جرد 

للمواقع التي تحتاج إلى اعادة تأهيل وتحديد أسباب األضرار )مثل التلوث الناتج عن األنشطة التعدينية وما إلى ذلك(. يتم في 

المبادرة دراسة ومسح شامل لمواقع متدهورة وقياس التلوث فيها لدعم الدراسة، نود مشاركة المبادرة مع القطاع الغير ربحي 

للمساهمة في جمع العينات والبيانات وتحليلها لتغطية جميع مناطق المملكة وكذلك تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال.

تقييم
 وإعادة تأهيل 

المواقع 
المتدهورة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- خدمات تأهيل مواقع

- تدريب وتأهيل كوادر

- تستهدف المبادرة جميع شرائح وفئات 

المجتمع في المناطق المتضررة

- تخفيض المناطق الملوثة

  بيئيا وإعادة تأهيلها

- مسح شامل للمملكة لتحديد وتقييم النظم البيئية المتدهورة )مسح 90% من 

المواقع المتدهورة نتيجة أعمال التعدين المرخصة(

-  خطة اعادة التأهيل

- تحديد المبادئ التوجيهية إلعادة التأهيل وتحديد األولويات ووضع خطة 

اإلشراف على أنشطة إعادة التأهيل من الجهات ذات العالقة ورصد األعمال

17

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تهدف المبادرة إلى وضع منهجية لالستجابة للطوارئ البيئية عبر وضع منظومة إلدارة الطوارئ البيئية في المملكة

- المساهمة من خالل اقامة حمالت توعوية تعنى برفع الوعي المجتمعي بالمخاطر البيئية وتأهيل كوادر لمواجهتها. تتضمن 

الحمالت إقامة معارض توعوية وإنتاج أفالم وثائقية تعنى بالتعريف بالمخاطر البيئية وطرق الحماية منها.

تطوير
 القدرة على 

إدارة الطوارئ 
البيئية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- دورات تدريبية وورش عمل

- معارض تثقيفية

- أفالم توعوية

- تستهدف المبادرة الهيئات والمؤسسات ذات 

العالقة بإدارة الطوارئ البيئية

- تنمية قدرات الجهات المعنية إلدارة 

الطوارئ البيئية عبر وضع منظومة إلدارته  

- تطوير منهجية لالستجابة للطوارئ البيئية مع الجهات المعنية

- انشاء منظومة إلدارة الطوارئ البيئية

18

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تطبيـق اإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة من خالل تفعيـل برنامـج وطني متكامل إلدارة المـواد الكيميائيـة وكمياتهـا 

واسـتخداماتها مـن أجـل حمايـة صحـة اإلنسـان والبيئـة، مـع ضمـان اسـتدامة وتنميـة األنشـطة المرتبطـة باسـتعماالت وتجـارة 

المـواد الكيميائيـة، وتنفيـذ االشـتراطات والمعاييـر البيئيـة الوطنيـة وأحـكام االتفاقيـات الدوليـة.

- إنشاء برنامج معلومات وقاعدة بيانات مركزيه للمواد الكيميائية بالمملكة من خالل إعداد مسح شامل للمواد الكيميائية 

المنتجة والمستوردة والمصدرة والمستخدمة وحصر المنشآت المستخدمة للمواد الكيميائية لألنشطة الصناعية والتجارية 

والصحية والبترولية والمعدنية والتعليمية والزراعية والعسكرية وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة

- إعداد ادلة ارشادية لكافة القطاعات المعنية بالتعامل مع المواد الكيميائية، ونشرات السالمة الكيميائية لكافة المواد ووضع 

الضوابط واالشتراطات والمواصفات والمعايير لنقلها وتخزينها والحد من مخاطرها.

- بناء وتطوير نظام الكتروني متكامل ومتطور إلدارة المواد الكيميائية من حيث المراقبة والتحكم والرصد والتتبع اثناء عمليات 

االنتاج، االستيراد، التصدير النقل والتخزين.

- وضع خطط كاملة لتحقيق االلتزام باالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجالي السالمة الكيميائية والنفايات 

الخطرة.  

- وضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الصناعية والحوادث الكيميائية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

- وضع خطه كامله مبنية على أفضل الممارسات العالمية )SAICM – REACH( وربطها مع كافة الجهات ذات العالقة.

- وضع خطة لتأهيل وتدريب الكادر الوطني في مجال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية واالشراف على تنفيذها.

- تشغيل البرنامج الوطني للسالمة الكيميائية.

- المبادرة تعنى بعمل قاعدة بيانات للمواد الكيميائية من دخولها للمملكة حتى التخلص منها وكيفية إدارة التخلص.  استخدام 

قاعدة البيانات يحتاج إلى حمالت توعوية تعرف المستهلك والمستورد للمواد بكيفية إتباع األنظمة واستخدام قاعدة البيانات.  

كما أن المبادرة تعنى بتطوير الكادر الوطني وتأهيله للتعامل مع الطوارئ البيئية حال حدوثها وهذا يتطلب التدريب المستدام 

للكادر للمحافظة على إدارة المواد الكيميائية وسالمة البيئة. المساهمة في إقامة حمالت توعوية تعنى برفع الوعي المجتمعي 

من خالل التعريف بمخاطر المواد الكيميائية والطرق العلمية الصحيحة في استخدامها وتخزينها والتخلص منها. تتضمن الحمالت 

إقامة معارض توعوية في مختلف المناسبات المعنية بالسالمة الكيميائية، وكذلك إنتاج أفالم وثائقية تتطرق لمختلف الحوادث 

الكيميائية.

مراجعة 
وتحديث 
البرنامج 
الوطني 
للسالمة 

الكيميائية 
وإعادة تفعيله

19
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الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- دورات تدريبية وورش عمل

- معارض توعوية

- إنشاء وإشراف على مركز وطني للسالمة الكيميائية وتأهيل كوادره

- الجهات الحكومية المعنية بحركة المواد الكيميائية )وزارة الداخلية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة النقل، وزارة الطاقة، 

وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة المالية )الهيئة العامة الجمارك(، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التجارة واالستثمار(

- المستوردون والمصدرون والمنتجون للمواد الكيميائية و القائمون على ادارتها

- المجتمع المدني 

- األثر اجتماعي: رفع الوعي عند المجتمع حول كيفية استخدام المواد الكيميائية وطرق المعالجة عند 

الحاالت الطارئة وكذلك حماية صحة المجتمع والعاملين في القطاع من الحوادث ذات العالقة.

- األثر البيئي: الحد من تلوث المياه و التربة و الهواء الناجمة عن تسرب المواد الكيميائية و كذلك حماية 

الموارد الطبيعية من االستخدام الجائر للمبيدات و المواد الكيميائية واألبخرة المتصاعدة.

- األثر االقتصادي: ضمان التزام المملكة باالتفاقيات الدولية المصادق عليها و جذب االستثمارات االجنبية 

والمحلية من خالل تنظيم القطاع وكذلك استحداث وظائف جديدة في مجال السالمة الكيميائية.

- برنامج معلومات وقاعدة بيانات وطنية شاملة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

- أنظمة وتعليمات ومعايير وأدلة إرشادية للتعامل مع المواد الكيميائية 

- خطة عمل مستدامة ومفصلة لتشغيل وادارة برنامج المعلومات الوطني لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

- كادر وطني مدرب ومؤهل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

- خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الصناعية والحوادث الكيميائية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة وتدريب العاملين عليها

- تشغيل البرنامج الوطني للسالمة الكيميائية.

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تهدف المبادرة إلى المراقبة المستمرة والمالحظة الدقيقة لتوزيع وانتشار األمراض والعوامل المتعلقة بها للوصول ألفضل 

الوسائل والتدابير الالزمة للمكافحة الفعالة واإلنذار المبكر من خالل تأسيس شبكة متكاملة تربط مراكز الترصد لألمراض في اإلدارات 

والمحافظات مع المركز الرئيسي للترصد في الرياض باالستخدام األمثل للكفاءات واستخدام التقنية الحديثة. وتشمل المبادرة 

على دراسات األطر التشريعية والخطط االستراتيجية للتحكم والسيطرة على 17 مرض حيواني، باإلضافة إلى تأهيل وإنشاء مراكز 

للتحكم والسيطرة على األمراض الحيوانية )14 مركز( ويشمل ذلك تأمين العيادات البيطرية المتنقلة )200 عيادة( والمستلزمات 

البيطرية والمشخصات الحقلية وتوفير اللقاحات وتوريد األجهزة المطلوبة للمراكز وتشغيل المراكز لمدة ثالث سنوات إلعداد وتجهيز 

الخرائط الوبائية  واعداد ورش العمل التوعوية والتثقيفية واالرشاد البيطري لألمراض الحيوانية )الحمى القالعية -طاعون المجترات 

الصغيرة - جدري الضأن والماعز - جدري اإلبل مرض الجلد العقدي - السل البقري - الحمى المالطية - ميكوبالزما الماعز )االلتهاب 

الرئوي الساري في األغنام(- السعار-  التسمم الدموى، التسمم المعوى ونظير السل - حمي غرب النيل - طاعون الخيل األفريقي - 

النيوكاسل - الجامبورو - التهاب الشعب الهوائية - حمي الوادي المتصدع - انفلونزا الطيور(

- المساهمة المباشرة في نطاق المبادرة من خالل تأهيل وإنشاء كل أو جزء من مراكز التحكم والسيطرة على األمراض الحيوانية )14 

مركز( ويشمل ذلك تأمين العيادات البيطرية المتنقلة )200 عيادة( والمستلزمات البيطرية والمشخصات الحقلية وتوفير اللقاحات 

وتوريد األجهزة المطلوبة للمراكز وتشغيل المراكز لمدة ثالث سنوات إلعداد وتجهيز الخرائط الوبائية واعداد ورش العمل التوعوية 

والتثقيفية واالرشاد البيطري لألمراض الحيوانية، وكذلك إيجاد وتدريب الكوادر العاملة والمشغلة للمراكز والعيادات.  نود من 

القطاعات الغير ربحية والمعنية بالرفق بالحيوان واالهتمام به المساهمة في االستقصاء والتقصي ومتابعة األوضاع الوبائية 

للحيوانات لرفع التعاون بين الوزارة )جهة حكومية( والقطاعات الغير ربحية بممكناتها أو اإلضافة بما يسهم في ذلك.

برنامج 
االستقصاء 
والسيطرة 

على األمراض 
الحيوانية

20
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الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

-  تأهيل وإنشاء مراكز 

- توفير كوادر بشرية 

- تدريب وتأهيل كوادر بشرية

- الحيوانات المصابة باألمراض في المملكة

- أصحاب المواشي في المملكة

-  سرعة االستقصاء والسيطرة على انتشار األمراض بين الحيوانات في المملكة.

- رصد األمراض الحيوانية في المدن واإلدارات والمحافظات بشكل أسرع حال حدوثها.

-  عمل الخرائط الوبائية لألمراض في المملكة مما يساهم في اعداد خطط للمكافحة والسيطرة عليها.

- وعمل التحصينات المطلوبة ورفع معدل التغطية بالخدمات البيطرية للوصول الى السيطرة والتحكم علي 

17 مرض حيواني وسمكي جديد.

- االنتهاء من دراسات األطر التشريعية والخطط االستراتيجية للتحكم والسيطرة على 17 مرض حيواني وتعديل ما يلزم منها لتنفيذ 

آليات التحكم والسيطرة على األمراض الحيوانية

- عيادات بيطرية متنقلة )عدد 200 عيادة( 

- مراكز للتحكم والسيطرة على األمراض الحيوانية )عدد 14 مركز(

4. تشغيل مراكز التحكم والسيطرة على األمراض الحيوانية )عدد 14 مركز( )خرائط الوبائية لعدد 17 مرض حيواني - متابعه الوضع 

الوبائي لألمراض الحيوانية - عمل االستقصاء والتقصي في جميع مناطق المملكة - توفير الخبراء والفنيين لعمل التقصي ولتحليل 

البيانات وتطبيق خطط التحكم والسيطرة علي االمراض الحيوانية(

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تأهيل المدرجات الزراعية في كال من الطائف والباحة وعسير وجازان مع تطبيق تقنيات حصاد مياه األمطار

- المبادرة تعني بتطوير المدرجات الزراعية بمساحات تم تحديدها في الوصف ونود من القطاع الغير ربحي 

المساهمة في الزيادة عن تلك المساحات لتعزيز وتنمية الزراعة في المدرجات وتحقيق األمن التنموي 

والغذائي بمساعدة المزارعين في تلك المناطق.

تأهيل 
المدرجات 
الزراعية 

وتطبيق تقنيات 
حصاد مياه 
األمطار في 

الجنوب الغربي 
من المملكة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تأهيل وتدريب

- العاملين في القطاع الزراعي ومن أهمهم صغار مزارعين 

والمجتمعات المحلية الريفية في المنطقة الجنوبية الغربية.

- تأهيل المدرجات الزراعية بمساحة تقارب 975 هكتار في جازان و الطائف وعسير والباحة

- الرفع من قيمة المنتجات الزراعية.

- توفير األمن الغذائي.

- زيادة دخل المواطنين في المناطق الريفية النائية وتقليل الهجرة إلى المدن الكبرى.

- إدخال تركيبة محصولية من ذات إنتاج عالي ومردود إقتصادي مجزي لمزراعي المناطق المعنية 

)الباحة، مكة المكرمة، جازان، عسير(.

21

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تهدف المبادرة إلى القيام بأعمال التفتيش والرقابة البيئية على جميع مناطق المملكة للحد من التلوث 

البيئي الحادث من االنشطة المختلفة التي لها تأثير سلبي على البيئة، حيث يتضمن البرنامج تجهيز البنية 

التحتية لعمليات التفتيش والتي تتضمن تجهيز المكاتب وتوفير األجهزة والمعدات الالزمة والسيارات 

باإلضافة إلى توفير المفتشين البيئيين والمشرفين على عمليات التفتيش وتشغيل البرنامج لمدة 3 سنوات. 

- متابعة والتفتيش على مدى التزام المصانع والمنشآت بالمعايير البيئية على مستوى مناطق المملكة نود 

مشاركتها مع القطاع الغير ربحي بممكناته إن كان باإلمكان المساهمة في التفتيش البيئي.

تطوير
 منظومة 
للتفتيش
 البيئي

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- متابعة

- المنشآت الصناعية والتنموية والعاملين فيها. 

-خطة وطنية للتفتيش البيئي.

- نظام معلومات للمتابعة والتفتيش على مدى التزام المصانع والمنشآت بالمعايير البيئية على مستوى مناطق المملكة.

- برنامج تشغيل عمليات التفتيش البيئي في المملكة.

- رفع كفاءة جهاز التفتيش البيئي والتحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولوائحه 

التنفيذية حتى ال تؤثر على صحة العاملين فيها بشكل خاص وعلى اآلخرين بشكل عام.

- بناء وتطوير القدرات والكفاءات الوطنية في قطاع التفتيش البيئي لضمان استمرارية وكفاءة 

هذا القطاع في القيام بدوره في خفض مستويات التلوث ونشر التوعية البيئية في المملكة

22

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محتويات
 المبادرة

- تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ريادة المملكة في مجال صناعة تحلية مياه البحر لتمكين وتطوير قدرات بشرية 

واعدة وتنفيذ أبحاث وابتكارات متميزة وتوثيق الخبرة والمعرفة في صناعة التحلية وعقد االتفاقيات مع 

الشركات والهيئات الوطنية باإلضافة الى بوابة االلكترونية والتي تعنى بحفظ الدروس المستفادة والخبرات 

المكتسبة في جميع جوانب تحلية المياه المالحة الرأسمالية والتشغيلية واالستشارية 

- دعم االبتكارات لبناء قدرات المحتوى المحلي على سبيل المثال وغير الحصر دعم كراسي بحثية في جامعات 

سعودية، تنظيم مؤتمرات عالمية لمناقشة تقنيات تحلية المياه، دعم دورات تدريبية تخص تقنيات تحلية المياه.

بناء قدرات 
المحتوى 

المحلي

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- دعم ابتكارات

- العاملين في مجال صناعة التحلية بالمملكة. 

- اتفاقيات توطين الصناعات المحلية قطع غيار، مواد كيميائية، االستثمار 

في األصول، ودعم االبتكارات لبناء قدرات المحتوى المحلي )عدد4(

-  الدراسة االستشارية لتصميم مركز التميز السعودي لصناعة التحلية

-  الخطط االستراتيجية للتشغيل التجاري لمركز التدريب بالجبيل )عدد 2(

-  حاسبة قياس تحقيق المحتوى المحلي

- بوابة الكترونية إلدارة المعرفة

- زيادة نسبة المحتوى المحلي في مجال تحلية المياه المالحة

- زيادة الكوادر الوطنية العاملة في مجال تحلية المياه المالحة

- زيادة عدد الشركات العاملة في قطاع التحلية

23

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة البيئة والمياه والزراعة
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الشؤون
 العمالية
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محتويات
 المبادرة

- تهدف هذه المبادرة على تثقيف وتوعية العامل وصاحب العمل بالحقوق وأخالقيات العمل وااللتزامات بين 

أطراف نظام العمل وذلك للتغلب على أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل السعودي في الوضع الراهن 

والتي تؤثر سلبًيا على جاذبية سوق العمل 

-المساهمة في الحمالت التوعوية والتثقيفية للعامل وصاحب العمل بالحقوق وأخالقيات العمل.

برنامج

 الثقافة

 العمالية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- حمالت توعوية

- الحمالت التوعوية والتثقيفية للعامل وصاحب العمل بالحقوق وأخالقيات العمل

- استراتيجية الثقافة العمالية

- نظام العمل السعودي باللغة االنجليزية

- البوابة االلكترونية المطورة والتطبيق للثقافة العمالية

- رفع الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل عن الحقوق والواجبات العمالية

- المساهمة تقليل عدد قضايا في الهيئات العمالية

- المساهمة في خلق سوق جاذب ومستقر للعمل

- كافة شرائح سوق العمل السعودي من: العاملين الوافدين والمواطنين

- الباحثين عن العمل

- أصحاب العمل ومدراء الموارد البشرية 

01

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تهدف هذه المبادرة إلى تطوير دور اإليواء بما في ذلك تطوير اإلجراءات لمراكز اإليواء، استقبال ومغادرة العامالت 

المنزليات، وتحسين اداء تشغيل دار اإليواء الحكومي، وخصخصة دور االيواء، وبناء نموذج تشغيلي جديد لدور االيواء مما 

يسهم في حل التحديات الحالية في زياده كفاءه وفعالية دور االيواء الحالية وايضا اتمته االداء التشغيلي لها مما سيساعد 

في زياده الكفاءة التشغيلية وايضا جعلها بيئة ذات جوده عالية للعمالة مع تقليل التكاليف على الوزارة.

- المساهمة في تطوير دور اإليواء بما في ذلك تطوير اإلجراءات لمراكز اإليواء.

برنامج 
دور االيواء 

للعمالة

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

-تطوير إجراءات

- العامالت المنزليات الالتي يرفض أو يتغيبن عن العمل

- تقليل المدة الزمنية التي تقضيها العاملة في مركز اإليواء

- تقليل التكاليف التشغيلية لمركز اإليواء

- رفع كفاءة التشغيل ورفع جودة التقارير والمتابعة

- تحديد وتوثيق المهام مع أصحاب العمل وشركات االستقدام

- تقليل متوسط المدة التي تقضيها العاملة الواحدة في مركز اإليواء

- التوسع بإيجاد أكثر من مركز إيواء في المملكة العربية السعودية لتغطية جميع مناطق المملكة وضمان تقديم العون 

والحماية للعامالت المنزليات وتوفير جميع ما تحتاجه هذه المراكز من وسائل تدعم الخدمة المقدمة

- النموذج التشغيلي الجديد واالجراءات المطورة لدور االيواء.

- نظام الكتروني لتحسين تشغيل اداء دور االيواء

- تشريعات وقوانين مراقبه اداء دور االيواء

- دراسة خصخصة دور االيواء

02

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تهدف هذه المبادرة تطبيق مشاريع تساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى جاذبية البيئة القانونية للعمل في السوق 

السعودي، حيث أن غياب البيئة القانونية المناسبة هي أحد أهم العوامل في تقليل جاذبية سوق العمل السعودي مما ينعكس 

سلبا على عدد المشاركين فيه، عن طريق تطبيق المشاريع التالية: - إعادة هندسة االجراءات التشغيلية وتطبيق نماذج تشغيلية 

محدثة. - التطوير التشغيلي والقانوني إلدارات التسوية الودية. - أتمتة االجراءات وتطوير األنظمة والخدمات االلكترونية. 

- تدريب الموظفين في اإلدارة العامة للتسوية الودية - تطوير وتصميم مقر التسوية الودية في جدة )وذلك نظًرا ألهمية 

موقعها الجغرافي وتمركز عدد كبير من السكان في المنطقة وارتفاع عدد القضايا هناك( 

- المساهمة في تأثير مباشر على ظروف عمل الوافدين وعلى نسبة القضايا التي تم حلها وديًا دون اللجوء للقضاء )هيئة تسوية 

الخالفات العمالية( من خالل تقليل متوسط الفترة الزمنية لمعالجة القضية العمالية ورفع نسبة الصلح في التسوية الودية.

تطوير نظام 

التسوية

 الودية للخالفات 

العمالية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تطوير إجراءات

- جميع الوافدين وأصحاب العمل.
تقليل متوسط الفترة الزمنية لمعالجة القضية العمالية .

*رفع نسبة الصلح في التسوية الودية.

- تحسين سوق العمل من خالل اآلتي: 

1. إعادة هندسة االجراءات التشغيلية وتطبيق نماذج تشغيلية محدثة. 

2. التطوير التشغيلي والقانوني إلدارات التسوية الودية. 

3. أتمتة االجراءات وتطوير األنظمة والخدمات االلكترونية. 

4. تدريب الموظفين في اإلدارة العامة للتسوية الودية - تطوير وتصميم مقر التسوية الودية في جدة

- تقليل متوسط الفترة الزمنية لمعالجة القضية العمالية ورفع نسبة الصلح في التسوية الودية.

03

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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التطوع 
والمسؤولية
 المجتمعية
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محتويات
 المبادرة

- تهدف هذه المبادرة إلى توفير حزمة من المحفزات تستهدف الشركات للقيام بتنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية 

وتأسيس جمعيات أهلية للمسؤولية االجتماعية. والقيام بحمالت توعوية تعريفية بإنجازات قطاع األعمال في المساهمة 

المجتمعية، وتطوير برنامج لتصنيف الشركات وفقا لمعايير محددة مما يسهم في تحقيق الهدف االستراتيجي لتعزيز قيام 

الشركات بمسؤوليتها االجتماعية.

- المساهمة في حمالت تعريفية لتسليط مساهمة الشركات في المسؤولية االجتماعية.

تشجيع
 الشركات لتبني 
وتطوير برامج 
المسؤولية 
االجتماعية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- حمالت توعوية

- شركات القطاع الخاص 

- زيادة مشاركة الشركات في برامج المسؤولية االجتماعية، مما ينعكس

 إيجابيا على حجم األثر االجتماعي وتنوعه ومواكبته لألولويات الوطنية.

- زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من اجمالي االنفاق االجتماعي والذي يعكس مقدار قيام الشركات بمسؤوليتها االجتماعية 

- تحفيز شركات القطاع الخاص على دعم وتمويل برامج الرؤية ومبادراتها مع القطاع الحكومي مع توجه أكثر المشاريع للحصول على 

التمويل من قبل القطاع الخاص كمسؤولية اجتماعية

- زيادة مساهمة الشركات في تنمية القطاع الغير ربحي

- حزمة محفزات لحث الشركات على تبني برامج التنمية في القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي -- 3 

- تصميم برنامج لتصنيف الشركات يعتمد معايير تركز على األثر االجتماعي لمساهمة الشركات -- 1 

- تأسيس جمعيات متخصصة في المسؤولية االجتماعية -- 5

- حمالت توعوية تعريفية لتسليط حول مساهمة الشركات في المسؤولية االجتماعية 

01

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تشجيع العمل التطوعي وزيادة ورفع الوعي لسكان المملكة بجميع فئات و شرائح المجتمع عن اهمية العمل التطوعي 

وكيفية مساهمته في النهضة االقتصادية والمجتمعية وزيادة عدد االفراد المتطوعين من المواطنين و المقيمين  

لالنخراط في العمل التطوعي بالمملكة لطلب الفرص التطوعية عن طريق نشر ثقافة العمل التطوعي و تشجيع 

المنظمات في جميع القطاعات لعرض فرص تطوعية و استقطاب المتطوعين  .

- المساهمة في حمالت توعوية حول أهمية العمل التطوعي ألفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية.

- ازدياد عدد المتطوعين وباألخص التطوع التخصصي واالحترافي في المملكة وازدهار ثقافة التطوع. ليتم الوصول الى 

مليون متطوع في عام 2030 

- مساهمة المبادرة في تحقيق الهـدف االستراتيجي: نشر ثقافة التطوع بين االفراد والمنظمات بما يساهم رفع عدد 

المتطوعين والقيمة االقتصادية للتطوع بما ينعكس على تخفيض االنفاق الحكومي.

بناء ثقافة 

ومحفزات العمل 

التطوعي

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

-حمالت توعوية

- االفراد من المواطنين والمقيمين والمنظمات في جميع القطاعات

- حمالت توعوية )3( وحزمة من المحفزات ومواد للدورات التدريبية تستهدف المتطوعين و المنظمات )6( ..  

02

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- إيجاد بيئة لتمكين وتفعيل العمل التطوعي وتطوير اآلليات والوسائل التي تربط المتطوعين )الطلب( بالجهات المقدمة 

للفرص التطوعية )العرض( و تشمل المشاريع التالية: إطالق و تشغيل البوابة الوطنية للتطوع التي يتم من خاللها 

تسجيل المتطوعين واالعالن عن الفرص التطوعية من قبل القطاعات  غير الربحية و الحكومية و تصميم الية حساب 

القيمة االقتصادية وتصميم أداة قياس الرضا للمتطوعين وتدريب الجهات الداخلية والخارجية على استخدام البوابة 

الوطنية للتطوع واطالق حمالت تسويقية لألفراد والمنظمات على امكانات البوابة الوطنية للتطوع مما يساهم بتحقيق 

مستهدف 2030 للوصول الى  مليون متطوع وهو احد اهم مؤشرات الهدف االستراتيجي تشجيع العمل التطوعي

-المساهمة الحمالت التسويقية لألفراد والمنظمات على إمكانات البوابة الوطنية للتطوع

بناء
 منظومة
 لتمكين

 المشاركة 
التطوعية

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- حمالت تسويقية

- المتطوعين )المواطنين والمقيمين( والجهات الموفرة للفرص التطوعية

- تسجيل و استقطاب المتطوعين واالعالن عن الفرص التطوعية من قبل القطاعات غير الربحية 

والحكومية )150000(، و مساهمة المبادرة في المؤشر االستراتيجي لتشجيع العمل التطوعي من خالل 

زيادة عدد المتطوعين الى )375000( و الفرص التطوعية حتى نهاية المبادرة باإلضافة الى رفع القيمة 

االقتصادية للتطوع للوصول الى مليون متطوع في عام 2030 وتحقيق 90% نسبة رضا المتطوعين . 

- البوابة الوطنية للتطوع  

- الدورات التدريبية للجهات الداخلية والخارجية على استخدام البوابة الوطنية للتطوع )4(

- الحمالت التسويقية لألفراد والمنظمات على امكانات البوابة الوطنية للتطوع )3(

- تشغيل البوابة الوطنية للتطوع )تقديم الفرص+ الدورات التدريبية +قياس المؤشرات(

03

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

-تهدف المبادرة الى تنظيم وتمكين العمل االجتماعي من خالل الترويج لدور القطاع غير الربحي وأثره واحتياجاته 

على المجتمع والتوعية وبناء الثقافة لتعريف وتوجيه المجتمع بمجاالت التنمية وإيجاد وتفعيل أنماط جديدة للعمل 

االجتماعي. باإلضافة إلى تنظيم وتفعيل دور المجالس التنسيقية للجمعيات والمؤسسات وتطوير آلية ومعايير الدعم 

وتأسيس شبكة مقيمي األثر باإلضافة الى بناء نموذج العمل االجتماعي التنموي في المملكـة. مما يساهم في تحقيق 

الهـدف االستراتيجي وهو دعم نمو المنظمات الغير ربحية

- المساهمة في إشراك منظمات القطاع غير الربحي في إعداد دراسة شاملة عن الوضع الراھن تھدف إلى:

1- معرفة الحاجة لبرامج التوعية لبناء الثقافة لالحتجاجات التنموية آخذة بعین االعتبار كل منطقة من مناطق المملكة 

واختالفها بدرجات الوعي والثقافة. 

2-  معرفة الحاجة من تحسین الصورة الذھنیة للقطاع الغیر ربحي. 

3- قیاس مستوى الوعي الحالي. 

4- معرفة الحاجة من تسویق برامج وكاالت قطاع التنمية التي یغطیھا القطاع الغیر ربحي. 

5- إنتاج محتوى إعالمي توعوي وتوجیھي. 

6- تصمیم وإعداد خطة الحمالت اإلعالمية.

7- تسویق وتنفیذ الحمالت اإلعالمية.

- آلية المعايير دعم الجمعيات االهلية المطورة

- الئحة تنظيم وتفعيل دور المجالس التنسيقية للجمعيات والمؤسسات 

- المنصة اإللكترونية للخارطة الحرارية لالحتياجات التنموية 

- قائمة أنماط العمل االجتماعي التنموي في المملكة

- حمالت توعوية وتعريفية لبناء ثقافة وتعريف وتوجيه المجتمع بالعمل االجتماعي التنموي)3( حملة

- نموذج العمل االجتماعي التنموي

-رفع الوعي فيما يتعلق بمجاالت العمل 

التنموي وتفعيل أنماط جديدة بما يساهم 

باستدامة منظمات القطاع الغير الربحي

تنظيم

 وتمكين العمل 

االجتماعي

 التنموي
الشرائح

 المستهدفة
األثر 

المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

-حمالت توعوية

- االفراد من المواطنين والمقيمين 

والمنظمات في جميع القطاعات

04

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تسعى هذه المبادرة الى تمكين وتنظيم وتفعيل العمل التطوعي من خالل بناء منظومة ومنصة لتعزيز ممارسات 

جودة العمل وبناء القدرات المؤسسية المالئمة وتوحيد اجراءات ومنهجية العمل التطوعي من خالل تأسيس وحدات 

تطوع بناء على المعيار الوطني السعودي للتطوع في القطاعات الحكومية وغير الربحية وتطبيق نظام العمل التطوعي 

وعن طريق منصة للتطوع مما سوف يساهم في تحقيق الهـدف االستراتيجي وهو تشجيع العمل التطوعي

- المساهمة في وحدات التطوع في القطاع غير الربحي.

تمكين
 وتنظيم العمل 

التطوعي
 في القطاع
 غير الربحي 
والحكومي

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- إنشاء وحدات التطوع

- الراغبين في التطوع الجهات الموفرة لفرص التطوع

- إيجاد أنظمة ومعايير وتشريعات للعمل التطوعي في   

الــمـملـكـــة يــتـم تطبيقها من خالل تنظيم واضح وفعال

1- منصة هارون 

2- المعيار الوطني السعودي الموحد للتطوع

3- نظام العمل التطوعي 

4- الئحة التنفيذية لنظام العمل التطوعي 

5- وحدات التطوع في القطاع الحكومي )25(

6-وحدات التطوع في القطاع غير الربحي )225(

05

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

المؤشر يقيس نسبة للشركات الكبرى بحسب تصنيف منشآت )التي يعمل لديها 250 موظف أو أكثر 

بدوام كامل( والتي تلتزم طوعا بتقديم أو تنفيذ نشاطات وبرامج )غير ملزمة نظاما( تنعكس إيجابًا 

على البيئة و المجتمع حيث تشمل جميع انشطتها الداخلية والخارجية للعمالء الداخليين والخارجيين 

وتدعم دور الحكومة في تقديم الخدمات للمجتمع وترصد ذلك في تقارير المسؤولية االجتماعية.

- التطوع. 

- المسؤولية المجتمعية.

- تقرير المسؤولية االجتماعية.

- توفير منصة أو وسيلة قياس عن طريق االستبيان لجمع وتحليل مساهمة القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية.

زيادة عدد وحدات التطوع 

في الــقطاع غـيـــر الــــربحي.
نسبة

 مساهمة

 القطاع الخاص

 من إجمالي

 اإلنفاق 

االجتماعي

الشرائح
 المستهدفة

األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- قياس مؤشر األداء

06

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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محتويات
 المبادرة

- تهدف المبادرة الى إشراك القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات، وذلك من خالل سن أنظمة وتشريعات للمنظمات الغير 

ربحية وحصر وتحديد الخدمات الحكومية التي من الممكن اسنادها إلى منظمات القطاع غير الربحي مما يساهم في الهدف 

االستراتيجي وهو تمكين المنظمات من تحقيق إثر أعمق باإلضافة الى تطوير عملية االسناد وتوعية المنظمات في القطاع 

غير الربحي وتأهيلها وتحفيز الجهات الحكومية وايضاح كيفية مساهمة االسناد في النهضة االقتصادية واالجتماعي.

- إقامة ورش عمل توعوية و تحفيزية لمساهمة القطاع غير الربحي في اإلسناد و بيان لما لإلسناد أهمية على القطاع 

غير الربحي في رفع إيرادات القطاع و تحقيق االستدامة المالية و إقامة ورش تدريبية للكوادر البشرية لرفع من المستوى 

المعرفي و المهني و التنفيذي للخدمات المقدمة من قبل القطاع و تقديم أدلة إرشادية للتقديم على الخدمات الحكومية

وبناء فرص تطوعية للقطاع غير الربحي تساهم في زيادة الكوادر البشرية و اتفاقيات تعاونية مشتركة مع القطاع الحكومي

والخاص لرفع أداء و كفاءة المنظمات غير الربحية في تنفيذ الخدمات الحكومية.

إسناد 
الخدمات

 الحكومية 
للقطاع

 غير الربحي

الشرائح
 المستهدفة

- الجهات الحكومية الخدمية والمنظمات غير الربحية

07
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األثر 
المتوقع

مخرجات
البرنامج

نوع 
المساهمة

- تمكين المنظمات غير الربحية من تقديم خدماتها للجهات الحكومية بما يضمن زيادة مساهمة 

المنظمات في الناتج المحلي واستدامة المنظمات ماليا وخفض االعتماد على الدعم الحكومي 

ورفع كفاءة االنفاق لدى الجهات الحكومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

األنظمة والتشريعات إلسناد الخدمات الحكومية الى المنظمات الغير ربحية

-  المعايير التأهيلية للمنظمات غير الربحية

-  توعية الجهات غير الربحية والحكومية عن اهمية وفائدة واجراءات اسناد هذه الخدمات 

الحكومية للقطاع غير الربحي عن طريق اقامة ورشتين )2(

-  الخدمات الحكومية الممكن إسنادها لمنظمات القطاع غير الربحي وتقرير عن اداءها 

- إقامة ورش عمل توعوية وتحفيزيه لإلسناد للقطاع غير الربحي

- ورش تدريبية حول استدامة القطاع غير الربحي

- ورش تدريبية للكوادر البشرية في القطاع غير الربحي للتحسين من خدمات القطاع

-  دليل التقديم على الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي

-  بناء فرص تطوعية للقطاع غير الربحي بما يخص اإلسناد

- اتفاقيات تعاون مشتركة لرفع أداء وكفاءة المنظمات غير الربحية في تنفيذ الخدمات الحكومية

الجهة المشرفة
على التنفيذ

- وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية



92فرص الشراكة بين القطاع غير الربحي وبرنامح التحول الوطني لتعزيز رؤية المملكة 2030 
@majlis_ngos

ن/9
10/21


