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الملخص التنفيذي

تــم إعــداد هــذه الدراســة بهــدف توضيــح ارتبــاط المشــروع بمحــاور رؤيــة المملكــة 2030 واألهــداف 
االســتراتيجية المنبثقــة عنهــا، كمــا ستســهم فــي وضــع تصــّور لآلليــة التــي ســيتم عــن طريقهــا 
ــوق  ــة حق ــر لجن ــر تقاري ــي آخ ــب ف ــي النس ــام ومجهول ــة باأليت ــات ذات الصل ــع المالحظ ــل م التعام

الطفــل التابعــة لألمــم المتحــدة.

تــم هنــا تعريــف اليتيــم لغــة بصفتــه الفــرد مــن الشــيء وشــرعًا بمــن فقــد أبــاه دون ســن البلــوغ، 
ــه. تــم أيضــًا  وتــم فيهــا توضيــح أن المصطلــح المتــداول يشــمل أيضــًا مــن فقــد أمــه أم كال والدي
اســتعراض رأي أهــل العلــم بــأن جهــود رعايــة األيتــام يمكــن، بــل مــن بــاب أولــى، أن تشــمل اللقطــاء 

ومجهولــي النســب.

تناولنــا أيضــًا إحصــاءات وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ذات الصلــة والتــي تشــير إلــى أن عــدد 
األيتــام المســجلين الرســمي فــي المملكــة وصــل إلــى أكثــر مــن 12,300 يتيــم 8,600 منهــم لدى األســر 
الكافلــة، فيمــا بلــغ عددهــم فــي دور الحضانــة والتربيــة 1,300، ولــدى الجمعيــات والمؤسســات 2,400 

يتيمــًا موزعيــن علــى 18 دارًا فــي المناطــق الرئيســية فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تــم أيضــًا اإلشــارة إلــى انضمــام المملكــة العربيــة الســعودية إلــى االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل 
التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل األمــم المتحــدة وفــق المرســوم الملكــي رقــم م/7 بتاريــخ 16 ربيــع الثاني 
1416 )26 ينايــر 1996(. كمــا تــم أيضــًا اســتعراض المالحظــات ذات الصلــة باأليتــام ومجهولــي النســب 

فــي آخــر تقاريــر لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة لألمــم المتحــدة.

كمــا تــم شــرح مرتكــزات رؤيــة المملكــة 2030 ومحاورها الرئيســية والفرعيــة واألهداف االســتراتيجية 
ــروع  ــداف المش ــن أه ــق بي ــط الوثي ــح التراب ــم توضي ــا ت ــا. كم ــة به ــة المرتبط ــية والفرعي الرئيس
ومخرجاتــه الرئيســية وتحقيــق توجــه أو أكثــر مــن توجهــات المحــاور الفرعيــة لرؤيــة المملكــة 2030. 
تــم أيضــًا توضيــح ترابــط أهــداف المشــروع مــع األهــداف االســتراتيجية والفرعيــة المنبثقــة مــن رؤية 
المملكــة 2030، وتــم شــرح ارتبــاط المشــروع بالمالحظــات ذات الصلــة باأليتــام ومجهولــي النســب 

فــي آخــر تقاريــر لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة لألمــم المتحــدة.
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أهداف الدراسة

تــم إعــداد هــذه الدراســة بغايــة توضيــح االرتبــاط العــام مــا بيــن أهــداف مشــروع وضــع إطــار 
ــة المملكــة  ــات رؤي ــة األيتــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومــا بيــن مكون اســتراتيجي لرعاي

ــي: ــا يل ــق م ــة لتحقي ــذه الدارس ــدف ه ــام، ته ــكل ع ــعودية 2030. بش ــة الس العربي

	2030 توضيح ارتباط المشروع بمحاور رؤية المملكة

	2030 توضيح ارتباط المشروع باألهداف االستراتيجية لرؤية المملكة

	 توضيــح آليــة شــمول المشــروع للمالحظــات ذات الصلــة باأليتــام ومجهولــي النســب
فــي آخــر تقاريــر لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة لألمــم المتحــدة

تعريف اليتيم

ــه »الفــرد مــن الشــيء«، وكل  يّعــرف اليتيــم لغــًة بأن
شــيء مفــرد يعــّز نظيــره هــو يتيــم. مــن التفســيرات 
اللغويــة لمصطلــح اليتيــم أيضــًا أي إبطــاء أو ضعــف 
ــدور  ــوي ت ــا اللغ ــي أصله ــم ف ــة اليتي ــور، فكلم أو فت
وهــي  والحاجــة  والبــطء  والضعــف  االنفــراد  حــول 

صفــات عــادًة مــا تجدهــا فــي اليتيــم.

وتقــول العــرب بــأن اليتيــم هــو مــن مــات أبــوه، أمــا 
ــو  ــواه فه ــات أب ــن م ــّي، وم ــو عج ــه فه ــد أم ــن فق م
ــد  ــن فق ــاوزًا لم ــق تج ــم يطل ــم اليتي ــم، إال أن اس لطي

ــا. ــه أو كليهم ــد والدي أح

أمــا شــرعًا فاليتيــم هــو مــن فقــد أبــاه وهــو دون ســن البلــوغ، ففــي الحديــث الشــريف )ال يتــم بعــد 
ــم  ــاع حك ــت انقط ــي وق ــوا ف ــاء اختلف ــو داود. إال أن الفقه ــل( رواه أب ــى اللي ــوم إل ــات ي ــالم، وال صم احت
ــه  ــه قــال )أن الرجــل لتنبــت لحيتــه، وأن ــاس –رضــي اهلل عنــه- أن اليتيــم عنــه لمــا ورد عــن ابــن عّب
ــح مــا يأخــذ النــاس فقــد ذهــب عنــه اليتــم(، وهــذا فــي أحــكام  لضعيــف األخــذ لنفســه مــن صال
التصــّرف المالــي، أمــا اســم اليتيــم فهــو ينقطــع بالبلــوغ لمــا ورد فــي حديــث الرســول الكريــم )ال 

يتــم بعــد احتــالم، وال صمــات يــوم إلــى الليــل(. 

ــا،  ــول األب أو األم أو كليهم ــن كان مجه ــاء أو م ــد اللقط ــم اش ــل إن أمره ــام، ب ــق باأليت ــا يلح ومم
فاليتيــم قــد يجــد العــم أو الخــال أو الجــد أو القريــب أمــا مجهولــي األبويــن ألي ســبب مــن األســباب 
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لــن يجــدا أيــًا مــن ذلــك. وقــد أصــدرت فتــوى مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء برقــم 
ــب،  ــول النس ــط مجه ــة اللقي ــالم حضان ــريعة اإلس ــي ش ــان ف ــواب اإلحس ــن أب ــا )م ــاء فيه 21145 وج
واإلحســان إليــه فــي كفالتــه وتربيتــه، وفــي هــذا أجــر عظيــم وثــواب جزيــل(. الدكتــور عبــد اهلل بــن ناصــر 

ــدحان، 1421 ه. الس

اإلطار االستراتيجي لرعاية األيتام في المملكة العربية السعودية

وجهــت اللجنــة التنفيذيــة لمؤسســة ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي بإنشــاء مبــادرة تعنــى 
باأليتــام وبنــاًء عليــه ســيتم إعــداد خطــة اســتراتيجية خمســية لرعايــة األيتــام فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية. ستســهم مبــادرة رشــد لرعايــة األيتــام بشــكل كبيــر فــي تصميــم محتــوى 

ــي: ــا يل ــتراتيجية بم ــاز االس ــوف تمت ــام س ــكل ع ــتراتيجية. بش ــذه االس ه

بهــا تتضمن رؤية، رسالة، ومبادرات وأهداف واضحة تعمــل  التــي  المملكــة  مناطــق  جميــع  تغطــي 
سســة لمؤ ا

إبداعيــة وخّلاقــة فــي معالجــة مختلــف النواحــي التــي 
تغطيهــا

العمريــة  الشــرائح  ومختلــف  واإلنــاث  الذكــور  تشــمل 
ومســتويات التعليــم لمــن يطلــق عليــه مصطلــح “يتيــم” 

شــرعًا
تنســجم مــع النظــام األساســي للمؤسســة وتتفــق مــع 

أهدافهــا
تقــدم دراســة لألنظمــة والقوانيــن المتعّلقــة باأليتــام فــي 

ــدول المتقدمــة المملكــة وال
الفنيــة  للخدمــات  كمــزود  المبــادرة  دور  تحــدد 
للجهــات  األعمــال  وإدارة  والتســويق  واالستشــارية 
المشــاركة ومنصــة إلطــالق مشــاريع األيتــام دون تجــاوز 

التنفيــذ دور  إلــى  ذلــك 

وإعــداد  والمعرفيــة  المهاريــة  الجوانــب  علــى  التركيــز 
بذلــك الخاصــة  البرامــج 

عبــر تحفيز مشاركة األيتام في المبادرات ذات الصلة لأليتــام ومتابعتهــا  الســلوكية  بالجوانــب  االهتمــام 
برامــج متخصصــة بذلــك

تطوير برنامج لمتابعة األيتامالتعاون مع الجامعات
بيــن  التنفيــذ  أدوار  توزيــع  إدراج ســيناريوهات تضمــن 
الجهــات المختلفــة مــن مؤسســات حكوميــة وأهليــة

األخــذ بعيــن االعتبــار مختلــف ذوي العالقة باأليتــام الحاليين 
والمحتملين دون إغفال للمســؤولية اإلعالمية

وتوزيــع إدراج إجراءات واضحة ومعايير للنجاح لإلنجــاز  معلميــة  ونقــاط  مفصلــة  برامــج  إعــداد 
مــن  التمويــل  وطــرق  المبــادرات  مختلــف  علــى  التمويــل 

الخــاص القطــاع  مــن  أو  الدولــة 
تشــمل المتطلبــات مــن األيــدي العاملــة واالحتياجــات 

الماليــة
تكون واقعية وقابلة للتنفيذ

تنسجم مع النظام اإلسالمي وأولوياته في رعاية األيتامتتضمن تحديدًا لألولويات لمختلف العناصر
ترســم وتحــدد مبــادرات تشــجع ذوي العالقــة برعايــة األيتــام تعّبر عن رؤية طويلة المدى

الحالييــن والمحتمليــن علــى رفــع مشــاركاتهم ألقصــى حــد 
ممكن

تســتفيد مــن الخبــرات العالميــة وأفضــل الممارســات 
مبــادرات  ووضــع  المملكــة  فــي  للتطبيــق  القابلــة 

معهــا للشــراكة 

خطــة  نســيج  فــي  اســتيعابها  يســهل  ومتجــددة  حيــة 
الوطنيــة التنميــة 

الدراســات  حســب  لــزم  متــى  نطاقهــا  لتغييــر  قابلــة 
واللجــان الخبــراء  وآراء  العمــل  وورش 

نظــام منفتــح علــى الجميــع يســمح بالتعــاون مــع مختلــف 
الجهــات لتحقيــق األهــداف
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بشكل عام، تم إطالق هذا المشروع لتحقيق األهداف الرئيسية التالية:

	 تصميــم اســتراتيجية شــمولية إبداعيــة واقعيــة لرعايــة األيتــام فــي المملكــة العربيــة
السعودية

	تسليط الضوء على، ودمج أفضل ممارسات رعاية األيتام في الدول المتقدمة

	 وضــع تصــّور لإلطــار التشــريعي والدعــم االجتماعــي الــالزم لدعــم نجــاح اســتراتيجية
رعايــة األيتــام

	 اســتقصاء احتياجــات المعنييــن بمــا فيهــم القطــاع الخــاص والهيئات غيــر الحكومية
والمجتمــع المحلــي وشــمول مبــادرات ذات صلــة بزيــادة مشــاركتهم في رعايــة األيتام 

ودمجهــا فــي اســتراتيجية رعايــة األيتام.

	 ضمــان مســتقبل أكثــر إشــراقًا لأليتــام ومجهولي النســب، وبنــاء قدراتهــم والحيلولة
دون انحرافهم.

واقع رعاية األيتام في المملكة العربية السعودية
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ــمي  ــجلين الرس ــام المس ــدد األيت ــى أن ع ــة إل ــة االجتماعي ــل والتنمي ــاءات وزارة العم ــير إحص تش
فــي المملكــة وصــل إلــى أكثــر مــن 12,300 يتيــم 8,600 منهــم لــدى األســر الكافلــة، فيمــا بلــغ 
ــدى الجمعيــات والمؤسســات 2,400 يتيمــًا موزعيــن  ــة والتربيــة 1,300، ول عددهــم فــي دور الحضان
ــة  ــا 13 دارًا للتربي ــعودية منه ــة الس ــة العربي ــي المملك ــية ف ــق الرئيس ــي المناط ــى 18 دارًا ف عل
االجتماعيــة تمثــل عائــال مؤتمنــًا بديــاًل عــن األســرة الطبيعيــة، ويوجــد فــي الــدور كــوادر مؤهلــة 
ومتخصصــة، مــن النفســيين، واالجتماعييــن، واألطبــاء، والمدربيــن والمراقبيــن فــي حيــن يصــل 
عــدد دور الرعايــة الشــاملة إلــى 5 دور تقــدم الرعايــة لألطفــال الصغــار مــن األيتــام وذوي الظــروف 
الخاصــة مــن مجهولــي األبويــن مــن ســن الــوالدة إلــى 6 ســنوات، مــع الحــرص علــى توفيــر المنــاخ 
االجتماعــي والنفســي لألطفــال بمــا يعــوض الطفــل قــدر اإلمــكان عــن غيــاب أســرته. )صحيفــة الحيــاة، 

ــر 2016( ــخ 10 فبراي عــدد بتاري

التزام المملكة بحقوق األيتام في المواثيق الدولية

تقــوم المؤسســات الحكوميــة واألهليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بــدور كبيــر فــي ضمــان 
توفــر مجــاالت الرعايــة المختلفــة لألطفــال: التعليميــة، والصحيــة، واالجتماعيــة، والترفيهيــة، 
وتنميــة ملــكات الطفــل ومواهبــه، وقــد تــم إنشــاء لجنــة وطنيــة للطفولــة تعمــل علــى تنســيق 
الجهــود المبذولــة للطفــل التــي تقــوم بهــا الجهــات والمؤسســات الحكوميــة واألهليــة المعنيــة 

وتســعي إلــى تطويرهــا وتعزيــز المشــروعات والبرامــج التــي تخــدم الطفــل وتضمــن حقوقــه.

ــوق  ــة لحق ــة الدولي ــى االتفاقي ــعودية إل ــة الس ــة العربي ــت المملك ــه انضم ــذا التوج ــدًا له وتأكي
الطفــل التــي تــم إقرارهــا مــن قبل األمــم المتحــدة فــي 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 1989 بالمرســوم 
الملكــي رقــم م/7 وتاريــخ 16 ربيــع الثانــي 1416 )26 ينايــر 1996(، وتــم إيــداع وثيقة انضمــام المملكة 
لالتفاقيــة المذكــورة لــدى معالــي األميــن العــام لألمــم المتحــدة بتاريــخ 6 رمضــان 1416 )26 ينايــر 

1996(، وقــد بــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة بتاريــخ 7 شــوال 1416 )25 فبرايــر 1996(.

وقــد نّصــت االتفاقيــة، حينهــا، علــى تواجــد مبــادئ عامــة لحقــوق الطفــل فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية بمــا فيهــا المجــاالت التاليــة:

أ- رعايــة األســرة: االهتمــام بــاألم وتوعيتهــا ومحــو أميــة غيــر المتعلمــات منهــن، تقويــة الروابــط 
األســرية والتشــجيع علــى قيــام األســر البديلــة والحاضنــة لرعايــة األطفــال األيتــام وذوي الظــروف 
الخاصــة، باإلضافــة إلــى تطويــر مؤسســات رعايــة األحــداث بمــا يتفــق مــع المتغيــرات االجتماعيــة 

واالقتصاديــة وتطويــر برامــج األطفــال الجانحيــن.

ــى  ــز عل ــع التركي ــية« م ــة »األساس ــة األولي ــة الصحي ــم الرعاي ــرة: تقدي ــي لألس ــال الصح ب- المج
رعايــة األم والطفــل وتحصينهمــا ضــد األمــراض المعديــة ضمــن برنامــج التحصيــن الموســع، 
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التوســع فــي تقديــم برامــج التوعيــة والتثقيــف الصحــي فــي مجــاالت التغذيــة الســليمة لألطفــال 
ــة وتنظيــم  ــة األم والطفــل مــن األمــراض الســارية وغيــر الســارية ومكافحــة األمــراض المعدي ورعاي
الكشــف الصحــي الــدوري علــى األطفــال والتغطيــة الشــاملة للتحصيــن الموســع لــكل األطفــال. كمــا 
ــكل أفــراد األســرة بمــا  ــة الصحيــة ل تــم تعميــم الســجل الصحــي العائلــي الشــامل لمتابعــة الحال
فيهــم األطفــال وتقديــم العــالج والوقايــة والتأهيــل الصحــي والثقافــي لهــم، وضمــان صحــة البيئــة 

التــي يعيشــون فيهــا.

ج - مجــال الرعايــة االجتماعيــة والثقافيــة للطفــل: تشــجيع قيــام األســر البديلة والحاضنــة ودعمها 
لرعايــة األطفــال األيتــام وذوي الظــروف الخاصــة، تنميــة ثقافــة الطفــل وإشــباعها بــكل مــا يؤهــل 
ــال  ــة لألطف ــة الثقافي ــز للتنمي ــاد مراك ــرة ايج ــم فك ــاء، دع ــى العط ــدرة عل ــباب للق ــئة والش الناش
ــارح  ــال والمس ــات األطف ــر مكتب ــات وتوفي ــة الهواي ــائل ممارس ــة ووس ــاألدوات العلمي ــا ب وتزويده
الخاصــة باألطفــال، دعــم مراكــز التنميــة والخدمــة االجتماعيــة وتنشــيط برامجهــا الخاصــة باألمومــة 
ــة  ــروف الخاص ــال وذوي الظ ــواء األطف ــة إلي ــة اجتماعي ــداث دور حضان ــي إح ــتمرار ف ــة، االس والطفول
ورعايتهــم، االســتمرار فــي تقديــم اإلعانــات ومعاشــات الضمــان لألســر التــي لديهــا أطفــال معاقــون 

لحيــن بلوغهــم ســن العــم

د- مجــال التعليــم: جعــل التعليــم االبتدائــي مــن األســس االســتراتيجية الواجبــة لجميــع األطفــال، 
دعــم المكتبــات المدرســية وتشــجيع األطفــال علــى القــراءة واالطــالع وتيســيرها للجميــع، توفيــر 
التعليــم بالمجــان لــكل فئــات األطفــال بمــا فيهــم ذوي اإلعاقــات البســيطة أو الشــديدة فــي 
المؤسســات التعليميــة المناســبة لــكل فئــة، توظيــف المناهــج الدراســية لتحقيــق التنميــة 
االجتماعيــة والثقافيــة المالئمــة لنمــو األطفــال، نشــر التربيــة الخاصــة لألطفــال ذوي االحتياجــات 
ــة  ــات الالزم ــر اإلمكان ــكان وتوفي ــدر اإلم ــة ق ــدارس العادي ــي الم ــم ف ــع أقرانه ــم م ــة ودمجه الخاص

ــة ــج األموم ــات بمناه ــم الفتي ــم تعلي ــك، دع لذل

هـــ - مجــال رعايــة الطفولــة: تــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة الســعودية لرعايــة الطفولــة لتكــون 
بمثابــة جهــاز دائــم لرســم السياســة العامــة ألنشــطة الطفولــة واحتياجهــا وتطويرهــا فــي 
المملكــة والتنســيق بيــن الجهــود المبذولــة مــن الجهــات المعنيــة بشــؤون الطفولــة فــي المملكــة 
وتشــمل مهامهــا وضــع اســتراتيجية وطنيــة لرعايــة الطفولــة تســاعد الجهــات المعنيــة بالطفولــة 
فــي بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي تعزيــز الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والتربويــة، و إعــداد 

ــدة. مقترحــات البرامــج والمشــروعات الجدي

نظرة على المالحظات ذات الصلة باأليتام ومجهولي النسب في آخر تقارير لجنة 
حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة 

نظــرت اللجنــة فــي التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثالــث والرابــع للمملكــة العربيــة 
الســعودية )CRC/C/SAU/3-4( فــي جلســتيها 2144 و2145 المعقودتيــن فــي 20 و21 أيلول/ســبتمبر 
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2016، واعتمــدت فــي جلســتها 2160، المعقــودة فــي 30 أيلول/ســبتمبر 2016 بعــض المالحظــات 
والتــي نســرد منهــا تلــك المتعّلقــة باألطفــال المحرويمــن مــن بيئــة أســرية وهــي كالتالــي:

	 اتخــاذ تدابيــر لإلســراع فــي االنتقــال مــن إيــداع األطفــال فــي ُأطــر الرعايــة
المؤسســية إلــى الرعايــة اأُلســرية، والقيــام فــي ســبيل ذلــك بتعزيــز جهودهــا 

ــرهم. ــن ُأس ــن م ــال المحرومي ــة األطف ــاٍم لكفال ــع نظ ــى وض ــة إل الرامي

	 ضمــان عــدم نقــل األطفــال مــن مؤسســة إلــى أخــرى علــى امتــداد مراحــل
ــى  ــي إل ــن أن ُيفض ــتقرار ويمك ــى االس ــم إل ــع حاجته ــك يضعض ــم، ألن ذل نموه

فصلهــم عــن إخوتهــم.

	 ــي دور ــرة ف ــة عش ــن الثاني ــن س ــي يبلغ ــات الالت ــع البن ــاء جمي ــدم بق ــان ع ضم
التربيــة االجتماعيــة حيــث ال يكتســبن ســوى مهــارات الحيــاة، بينمــا تتــاح 
لــألوالد فــرص التعليــم الثانــوي ويمكنهــم المشــاركة فــي األنشــطة االجتماعيــة 

والثقافيــة والرياضيــة.

	 الحــرص علــى توفيــر ضمانــاٍت كافيــة وتطبيــق معاييــر واضحــٍة، باالســتناد إلــى
احتياجــات الطفــل ومصالحــه الفضلــى، ألغــراض تحديــد مــا إذا كان ينبغــي إيداع 
ــة  ــة البديلــة، والحــرص أيضــًا علــى إجــراء مراجعــٍة دوري الطفــل فــي ُأطــر الرعاي
إليــداع األطفــال فــي الكفالــة وفــي المؤسســات ورصــد نوعيــة الرعايــة المقدمــة 
ــالغ  ــرٍة لإلب ــوات ُمتيس ــر قن ــا توفي ــُبل منه ــك بُس ــات، وذل ــك المؤسس ــي تل ف

بحــاالت إســاءة معاملــة األطفــال ورصدهــا وتصحيحهــا.
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مقدمة حول رؤية المملكة 2030

تحظــى المملكــة العربيــة الســعودية بمقّومــات جغرافيــة وحضاريــة واجتماعيــة وديموغرافيــة 
واقتصاديــة عديــدة، تمّكننــا مــن تبــوء مكانــة رفيعــة بيــن الــدول القياديــة علــى مســتوى العالــم، 

وانطالقــًا مــن مكامــن القــّوة هــذه، تــم بنــاء رؤيــة المملكــة للعــام 1452 هـــ الموافــق العــام 2030.

ــوح،  ــن الطم ــر والوط ــاد المزده ــوي واالقتص ــع الحي ــي المجتم ــاور وه ــى )3( مح ــة عل ــد الرؤي تعتم
وهــذه المحــاور تتكامــل وتّتســق مــع بعضهــا فــي ســبيل تحقيــق األهــداف وتعظيــم االســتفادة 

مــن مرتكــزات هــذه الرؤيــة. 
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يمّثــل المحــور األول أساســًا لوضــع قاعــدة صلبــة الزدهــار المملكــة االقتصــادي. ينبثــق هــذا المحــور 
مــن إيمــان قيــادة المملكــة بأهميــة بنــاء مجتمــع حيــوي، يعيــش أفــراده وفــق المبــادئ اإلســالمية 
ومنهــج الوســطية واالعتــدال، معتّزيــن بهويتهــم الوطنيــة وفخوريــن بإرثهــم الثقافــي العريــق، 
والمقيميــن،  للمواطنيــن  الحيــاة  تتوافــر فيهــا مقّومــات جــودة  إيجابيــة وجاذبــة،  بيئــة  فــي 

ــة. ــة ممّكن ــة واجتماعي ــة صحي ــي رعاي ــن ومنظومت ــري متي ــان أس ــندهم بني ويس

ــاء  ــر بن ــع، عب ــرص للجمي ــر الف ــى توفي ــز عل ــم التركي ــر، يت ــاد المزده ــي االقتص ــور الثان ــي المح ف
منظومــة تعليميــة مرتبطــة باحتياجــات ســوق العمــل، وتنميــة الفــرص للجميــع مــن رّواد األعمــال 
والمنشــآت الصغيــرة إلــى الشــركات الكبــرى. وتطويــر أدوات المملكــة االســتثمارية، إلطــالق إمكانــات 
قطاعاتهــا االقتصاديــة الواعــدة وتنويــع االقتصــاد وتوليــد فــرص العمــل. وإليمــان قيــادة المملكــة 
بــدور التنافســية فــي رفــع جــودة الخدمــات والتنميــة االقتصاديــة، ســتتركز الجهود علــى تخصيص 
الخدمــات الحكوميــة وتحســين بيئــة األعمــال، بمــا يســهم في اســتقطاب أفضــل الكفــاءات العالمّية 

واالســتثمارات النوعّيــة، وصــواًل إلــى اســتغالل موقــع المملكــة االســتراتيجي الفريــد.

ــد مــن تطبيقهمــا علــى جميــع المســتويات  ــان ال ب وألن الفاعليــة والمســؤولية مفهومــان جوهري
لتكــون المملكــة وطنــًا طموحــًا بإنتاجــه ومنجزاتــه. يركــز المحــور الثالــث مــن الرؤيــة علــى القطــاع 
العــام، حيــث يتــم رســم مالمــح الحكومــة الفاعلــة مــن خــالل تعزيــز الكفــاءة والشــفافية والمســاءلة 
وتشــجيع ثقافــة األداء لتمكيــن مــوارد المملكــة وطاقاتهــا البشــرية، وتهيئــة البيئــة الالزمــة 
للمواطنيــن وقطــاع األعمــال والقطــاع غيــر الربحــي لتحمــل مســؤولياتهم وأخــذ زمــام المبــادرة فــي 

ــات واقتنــاص الفــرص. مواجهــة التحدّي

وفــي كل محــور مــن محــاور الرؤيــة، يتواجــد عــدد مــن االلتزامــات واألهــداف، التــي تمّثــل نموذجــا 
مّمــا ســيتم العمــل علــى تحقيقــه، وتعكــس طمــوح المملكــة باألرقــام. كمــا ســيّتم اعتمــاد الرؤيــة 
ــه  ــا تضمّنت ــع م ــتقبلية م ــاريع المس ــة المش ــن مواءم ــد م ــرارات، للتأك ــاذ الق ــد اتخ ــة عن كمرجعي

ــز العمــل علــى تنفيذهــا. محــاور الرؤيــة وتعزي

ارتباط أهداف المشروع بمحاور رؤية المملكة

ــي  ــام ف ــة األيت ــتراتيجي لرعاي ــار االس ــع اإلط ــروع وض ــن مش ــا بي ــاط م ــح االرتب ــي يوض ــدول التال الج
المملكــة العربيــة الســعودية والمحــاور الرئيســية والفرعيــة لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 

ــواع االرتبــاط: مباشــر وغيــر مباشــر، فيمــا يلــي تعريــف كل منهمــا: 2030. يتواجــد نوعــان مــن أن
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تسهم أهداف المشروع ومخرجاته الرئيسية في دعم تحقيق توجهارتباط مباشر

 أو أكثر من توجهات المحاور الفرعية لرؤية المملكة 2030 بشكل مباشر
تسهم أهداف المشروع ومخرجاته الرئيسية في دعم تحقيق توجهارتباط غير مباشر

 أو أكثر من توجهات المحاور الفرعية لرؤية المملكة 2030 بشكل غير مباشر

أهداف المشروع ذات االرتباطالمحور الفرعيالمحور الرئيسي
الصلة

مســتقبل 	 قيمه راسخةمجتمع حيوي ضمــان 
أكثــر إشــراقًا لأليتــام 
ومجهولــي النســب، 
قدراتهــم  وبنــاء 
دون  والحيلولــة 

فهــم ا نحر ا

بيئته عامرة
الضــوء 	 بنيانه متين تســليط 

علــى، ودمــج، أفضــل 
رعايــة  ممارســات 
الــدول  فــي  األيتــام 

مــة لمتقد ا

مســتقبل 	  ضمــان 
أكثــر إشــراقًا لأليتــام 
ومجهولــي النســب، 
قدراتهــم  وبنــاء 
دون  والحيلولــة 

فهــم ا نحر ا

مســتقبل 	 فرصه مثمرةاقتصاد مزدهر ضمــان 
أكثــر إشــراقًا لأليتــام 
ومجهولــي النســب، 
قدراتهــم  وبنــاء 
دون  والحيلولــة 

فهــم ا نحر ا

استثماره فاعل
تنافسيته جاذبة
موقعه مستغل

تصــّور 	 حكومته فاعلةوطن طموح وضــع 
التشــريعي  لإلطــار 
االجتماعــي  والدعــم 
نجــاح  لدعــم  الــالزم 
رعايــة  اســتراتيجية 

م يتــا أل ا

استقصاء احتياجات 	 مواطنه مسؤول
بمــا  المعنييــن 
القطــاع  فيهــم 
والهيئــات  الخــاص 
الحكوميــة  غيــر 
المحلــي  والمجتمــع 
مبــادرات  وشــمول 
بزيــادة  صلــة  ذات 
فــي  مشــاركتهم 
األيتــام  رعايــة 
فــي  ودمجهــا 
رعايــة  اســتراتيجية 

م يتــا أل ا
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ممــا ســبق، يالحــظ ارتبــاط أهــداف المشــروع ومخرجاتــه الرئيســية فــي دعــم تحقيــق توجــه أو 
أكثــر مــن توجهــات المحــاور الفرعيــة لرؤيــة المملكــة 2030، إذ سيســهم وضــع إطــار الســتراتيجية 
رعايــة األيتــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي دعــم المحــور الفرعــي »قيمــه راســخة« حيــث 
سيســهم التطبيــق الناجــح لالســتراتيجية فــي ترســيخ القيــم الفضلــى كالوســطية والتســامح، 
االتقــان واالنضبــاط، العدالــة والشــفافية وغيرهــا لــدى األيتــام، وذلــك مــع التحقــق مــن توفيــر 

ــب. ــم المناس التعلي

ــة األيتــام فــي  كمــا يرتبــط هدفــا المشــروع »تســليط الضــوء علــى، ودمــج، أفضــل ممارســات رعاي
ــة دون  الــدول المتقدمــة« و »ضمــان مســتقبل أكثــر إشــراقًا لأليتــام ومجهولــي النســب والحيلول
ــادئ  ــرس المب ــتراتيجية غ ــتراعي االس ــث س ــن«، حي ــه متي ــي »بنيان ــور الفرع ــع المح ــم« م انحرافه
بأفضــل  باالســتعانة  وذلــك  الســعودية  العربيــة  للملكــة  االنتمــاء  وتعزيــز  الوطنيــة  والقيــم 

ــدد. ــذا الص ــي ه ــة ف ــة والعالمي ــات اإلقليمي الممارس

ويرتبــط هــدف المشــروع »اســتقصاء احتياجــات المعنييــن بمــا فيهــم القطــاع الخــاص والهيئــات 
ــة  ــادة مشــاركتهم فــي رعاي ــة بزي ــادرات ذات صل ــة والمجتمــع المحلــي وشــمول مب ــر الحكومي غي
ــك  ــؤول« وذل ــه مس ــي »مواطن ــور الفرع ــام« بالمح ــة األيت ــتراتيجية رعاي ــي اس ــا ف ــام ودمجه األيت
بمــا ســتتضمنه االســتراتيجية مــن مبــادرات لتعزيــز المســؤولية المجتمعيــة للشــركات. فــي 
ــة دون  ــي النســب والحيلول حيــن يرتبــط هــدف » ضمــان مســتقبل أكثــر إشــراقًا لأليتــام ومجهول
انحرافهــم« وبشــكل غيــر مباشــر بالمحــور الفرعــي »فرصــه مثمــرة« وذلــك نظــرًا لمــا ستســهم بــه 

االســتراتيجية مــن رفــد ســوق العمــل بكفــاءات بشــرية وطنيــة عاليــة التعليــم والتأهيــل.
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ارتباط أهداف المشروع باألهداف االستراتيجية لرؤية المملكة 2030

الجــدول التالــي يوضــح ارتبــاط أهداف المشــروع بالمســتوى األول والثاني من األهداف االســتراتيجية 
لرؤيــة المملكة 2030.

الهدف االستراتيجي- #
الهــدف الفرعي- المســتوى #المستوى األول

هدف المشروع ذو الصلةاالرتباطالثاني

اإلســالمية 1. القيــم  تعزيــز 
الوطنيــة والهويــة 

أكثــر 	 تعزيز القيم اإلسالمية1.1 مســتقبل  ضمــان 
إشــراقًا لأليتــام ومجهولــي 
قدراتهــم  وبنــاء  النســب، 
انحرافهــم دون  والحيلولــة 

ضيــوف 1.2 مــن  المزيــد  خدمــة 
وجــه أكمــل  علــى  الرحمــن 

علــى، 	 تعزيز الهوية الوطنية1.3 الضــوء  تســليط 
ممارســات  أفضــل  ودمــج، 
الــدول  فــي  األيتــام  رعايــة 

مــة لمتقد ا

أكثــر 	  مســتقبل  ضمــان 
إشــراقًا لأليتــام ومجهولــي 
دون  والحيلولــة  النســب 

فهــم ا نحر ا

عامــرة 2. حيــاة  تمكيــن 
صحيــة و

االرتقاء بالخدمات الصحية2.1
تعزيز نمط حياة صحي2.2
فــي 2.3 الحيــاة  بجــودة  االرتقــاء 

الســعودية المــدن 
ضمان االستدامة البيئية2.4
دعم الثقافة والترفيه2.5
لتمكيــن 2.6 مالئمــة  بيئــة  خلــق 

يين د لســعو ا
تنميــة مســاهمة القطــاع الخاص 3.1تنمية وتنويع االقتصاد3.

فــي االقتصاد
أكثــر 	  مســتقبل  ضمــان 

إشــراقًا لأليتــام ومجهولــي 
قدراتهــم  وبنــاء  النســب، 
انحرافهــم دون  والحيلولــة 

تعظيــم القيمــة المتحققــة مــن 3.2
قطــاع الطاقــة

غيــر 3.3 القطاعــات  قــدرات  إطــالق 
الواعــدة النفطيــة 

صنــدوق 3.4 ودور  أصــول  تعظيــم 
للنمــو كمحــرك  العاّمــة  االســتثمارات 

ترســيخ مكانــة المملكــة كمركــز 3.5
لوجســتي عالمــي

تعميــق اندمــاج االقتصــاد الســعودي فــي 3.6
المنظومــة االقليميــة والعالمية

تنمية الصادرات غير النفطية3.7
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الهدف االستراتيجي- #
الهــدف الفرعي- المســتوى #المستوى األول

هدف المشروع ذو الصلةاالرتباطالثاني

تطويــر رأس المــال البشــري بمــا يتواءم 4.1زيادة معدالت التوظيف4.
مــع احتياجــات ســوق العمل

أكثــر 	  مســتقبل  ضمــان 
إشــراقًا لأليتــام ومجهولــي 
قدراتهــم  وبنــاء  النســب، 
انحرافهــم دون  والحيلولــة 

أكثــر 	 إتاحة فرص العمل للجميع4.2 مســتقبل  ضمــان 
إشــراقًا لأليتــام ومجهولــي 
قدراتهــم  وبنــاء  النســب، 
انحرافهــم دون  والحيلولــة 

تمكيــن خلــق فــرص العمــل مــن خــالل 4.3
والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 

الصغــر متناهيــة  والمشــاريع 

أكثــر 	  مســتقبل  ضمــان 
إشــراقًا لأليتــام ومجهولــي 
قدراتهــم  وبنــاء  النســب، 
انحرافهــم دون  والحيلولــة 

الوافــدة 4.4 المواهــب  جــذب 
لالقتصــاد المناســبة 

تحقيق توازن الميزانية العامة5.1تعزيز فاعلية الحكومة5.
لإلطــار 	 تحسين أداء الجهاز الحكومي5.2 تصــّور  وضــع 

والدعــم  التشــريعي 
االجتماعــي الــالزم لدعــم 
ــة  نجــاح اســتراتيجية رعاي

أليتــام ا
مــع 5.3 فعــال  بشــكل  التفاعــل 

طنيــن ا لمو ا
حماية الموارد الحيوية للدولة5.4
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الهدف االستراتيجي- #
الهــدف الفرعي- المســتوى #المستوى األول

هدف المشروع ذو الصلةاالرتباطالثاني

المســؤولية 6. تمكيــن 
عيــة جتما ال ا

رفــع مســتوى تحمــل المواطــن 6.1
للمســؤولية

احتياجــات 	  اســتقصاء 
فيهــم  بمــا  المعنييــن 
الخــاص  القطــاع 
غيــر  والهيئــات 
والمجتمــع  الحكوميــة 
وشــمول  المحلــي 
صلــة  ذات  مبــادرات 
ــادة مشــاركتهم فــي  بزي
ودمجهــا  األيتــام  رعايــة 
رعايــة  اســتراتيجية  فــي 

م يتــا أل ا
مــن 6.2 الشــركات  تمكيــن 

االجتماعيــة المســاهمة 
احتياجــات 	  اســتقصاء 

فيهــم  بمــا  المعنييــن 
الخــاص  القطــاع 
غيــر  والهيئــات 
والمجتمــع  الحكوميــة 
وشــمول  المحلــي 
صلــة  ذات  مبــادرات 
ــادة مشــاركتهم فــي  بزي
ودمجهــا  األيتــام  رعايــة 
رعايــة  اســتراتيجية  فــي 

م يتــا أل ا
أكبــر 6.3 أثــر  تحقيــق  تمكيــن 

الربحــي غيــر  للقطــاع 
مســتقبل 	  ضمــان 

لأليتــام  إشــراقًا  أكثــر 
النســب،  ومجهولــي 
قدراتهــم  وبنــاء 
دون  والحيلولــة 

فهــم ا نحر ا

احتياجــات 	  اســتقصاء 
فيهــم  بمــا  المعنييــن 
الخــاص  القطــاع 
غيــر  والهيئــات 
والمجتمــع  الحكوميــة 
وشــمول  المحلــي 
صلــة  ذات  مبــادرات 
ــادة مشــاركتهم فــي  بزي
ودمجهــا  األيتــام  رعايــة 
رعايــة  اســتراتيجية  فــي 

م يتــا أل ا

يرتبــط المشــروع بأهدافــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا ال يقــل عــن 10 أهــداف اســتراتيجية 
ــوح  ــرى وض ــتراتيجية. ن ــداف االس ــن األه ــى 37% م ــل إل ــا يص ــة 2030، أي م ــة المملك ــن رؤي ــة ع منبثق
االرتبــاط بشــكل خــاص فــي األهــداف الفرعيــة المنبثقــة عــن الهــدف االســتراتيجي الرئيســي 
ــة  ــط برعاي ــي المرتب ــل التطوع ــتراتيحية العم ــتدعم االس ــة«، إذ س ــؤولية االجتماعي ــن المس »تمكي
األيتــام ومجهولــي النســب، كما ســتعزز من ممارســات الشــركات للقيــام بمســؤولياتها المجتمعية 
وتحقيــق االســتدامة فــي هــذا المجــال. وســيكون اإلطــار االســتراتيجي ركيــزة أساســية فــي تمكيــن 
المؤسســات غيــر الربحيــة المعنيــة برعايــة األيتــام ومجهولــي النســب مــن تحقيــق أثــر أكبــر وعائــد 

أبــرز علــى االســتثمارات فيهــا.
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ارتباط المشروع بالمالحظات ذات الصلة باأليتام ومجهولي النسب في آخر تقارير لجنة 
حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة

الجــدول التالــي يوضــح المالحظــات الــواردة فــي فــي آخــر تقاريــر لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة لألمــم 
المتحــدة والــذي أصدرتهــا عقــب جلســتها المعقــودة فــي 30 أيلول/ســبتمبر 2016، ويوضــح أيضــًا 
الماهيــة التــي سيســهم المشــروع عــن طريقهــا بالتعامــل مــع هــذه المالحظــات، وذلــك فــي ضــوء 

توجهــات قيــادة المملكــة وبااللتــزام مــع مــا تنــص عليــه الشــريعة اإلســالمية الغــّراء.

آلية التعامل معهاالمالحظة#
اتخــاذ تدابيــر لإلســراع فــي االنتقــال مــن إيــداع األطفــال فــي ُأطــر 1

الرعايــة المؤسســية إلــى الرعايــة اأُلســرية، والقيــام فــي ســبيل 
ذلــك بتعزيــز جهودهــا الراميــة إلــى وضــع نظــاٍم لكفالــة األطفــال 

المحروميــن مــن ُأســرهم

ســتراعي االســتراتيجية الجديــدة اســتقصاء احتياجــات 
مختلــف الفئــات المعنيــة وعلــى رأســها الجهــات القائمــة 
علــى رعايــة األيتــام للتعــّرف علــى التحديــات التــي تواجها 
ــة  ــة الممكــن اتباعهــا لحوكمــة وضــع نظــام لكفال واآللي
االطفــال المحروميــن مــن أســرهم، وســيتم العمــل علــى 

عكــس ذلــك فــي االســتراتيجية التــي ســيتم إعدادهــا.

العمــل علــى عــدم نقــل األطفــال مــن مؤسســة إلــى أخــرى علــى 2
إلــى  حاجتهــم  يضعضــع  ذلــك  ألن  نموهــم،  مراحــل  امتــداد 

إخوتهــم. عــن  إلــى فصلهــم  ُيفضــي  أن  ويمكــن  االســتقرار 

يســتند اإلطــار االســتراتيجي الجــاري إعــداده إلــى أفضــل 
الممارســات المتبعــة عالميــًا فــي مجــال رعايــة األيتــام، 
ســتعتبر ممارســات الجهــات الرائــدة عالميــًا ومعايييــر 
األمــم المتحــدة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك ممارســات نقــل 
األطفــال، خاصــة الذيــن يمتلكــون أشــقاء، مــن مؤسســة 

إلــى أخــرى أساســًا هامــًا فــي إعــداد االســتراتيجية

ضمــان عــدم بقــاء جميــع البنــات الالتــي يبلغن ســن الثانية عشــرة 3
فــي دور التربيــة االجتماعيــة حيــث ال يكتســبن ســوى مهــارات 
الحيــاة، بينمــا تتــاح لــألوالد فــرص التعليــم الثانــوي ويمكنهــم 

المشــاركة فــي األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة.

تولــي االســتراتيجية الجديــدة اهتمامــًا بالغــًا فــي بنــاء 
قــدرات األيتــام ومجهولــي النســب مــن الجنســين، ســواًء 
بالتعليــم األساســي، الثانــوي أو المهنــي، باإلضافــة إلــى 

التعليــم الجامعــي.

واضحــٍة، 4 معاييــر  وتطبيــق  كافيــة  ضمانــاٍت  توفيــر  علــى  الحــرص 
ألغــراض  الفضلــى،  ومصالحــه  الطفــل  احتياجــات  إلــى  باالســتناد 
تحديــد مــا إذا كان ينبغــي إيــداع الطفــل فــي ُأطــر الرعايــة البديلــة، 
فــي  األطفــال  إليــداع  دوريــة  مراجعــٍة  إجــراء  علــى  أيضــًا  والحــرص 
الكفالــة وفــي المؤسســات ورصــد نوعيــة الرعايــة المقدمــة فــي تلــك 
المؤسســات، وذلــك بُســُبل منهــا توفيــر قنــوات ُمتيســرٍة لإلبــالغ 

بحــاالت إســاءة معاملــة األطفــال ورصدهــا وتصحيحهــا

ــة  ــز الجهــود المبذول ســيتم وضــع إطــار متكامــل لتعزي
أســر  فــي  النســب  ومجهولــي  األيتــام  األطفــال  لدمــج 
للتحقــق  مــع وضــع ضوابــط واضحــة ومحكمــة  بديلــة، 
مــن توفيــر مســتوى مالئــم مــن المعيشــة لــه وتلبيــة 

وغيرهــا. والنفســية  الماديــة  احتياجاتــه 
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