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المقدمة
فــي  31ديســمبر مــن عــام 2019م تــم إبــاغ المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة
فــي الصيــن بحــاالت االلتهــاب الرئــوي المســبب لمــرض غيــر معــروف تــم اكتشــافه فــي
مدينــة ووهــان بمقاطعــة هوبــي الصينيــة ،وتم إعــان فيروس (كورونا الجديــد كوفيد)19-
علــى أنــه الفيــروس المســبب لتلــك الحــاالت مــن ِق َبــل الســلطات الصينيــة يــوم  7ينايــر
2020م.
وبــدأ ينتقــل الفيــروس بيــن البشــر مــن الشــخص المصــاب بالعــدوى إلــى شــخص آخــر
عــن طريــق المخالطــة القريبــة دون حمايــة .بــدأ تأثيــر هــذا الوبــاء علــى االقتصــاد العالمــي
وأضــر بالســياحة وحركــة النقــل والتجــارة وتســبب فــي مــوت آالف البشــر ،لــم يقــف عنــد
هــذا الحــد مــن األضــرار الماديــة واالجتماعيــة والصحيــة ،وإنمــا تجــاوز ذلــك بكثيــر.
وبــدأت الــدول تتعامــل بشــكل جــاد و حــازم مــع هــذا الوبــاء وفــي مقدمــة هــذه الــدول
بالدنــا المباركــة المملكــة العربيــة الســعودية حيــث شــكلت اللجــان العليــا و التنفيذيــة
علــى مســتوى المناطــق لمواجهــة هــذه األزمــة ،وطالعنــا خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز بكلمــة مســددة طمــأن فيــه الشــعب الســعودي وحكــى
جاهزيــة الحكومــة للمواجهــة وركــز علــى الجوانــب اإلنســانية وللــه الحمــد و المنــة  ،تــا
ذلــك متابعــة مســددة مــن قبــل ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان أيــده هللا
حيــث تابــع ويتابــع أداء الجهــات الحكوميــة ممــا ســاهم وبشــكل جلــي بتجويــد التدخــات
وتحســين النتائــج.
وقــد قدمــت مؤسســة ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي الخيريــة عــدة مســاهمات،
ماليــة ولوجســتية ومعرفيــة لمواجهــة هــذه األزمــة .وتأتــي مبادرتهــا فــي هــذه الدراســة
لتســليط الضــوء علــى أولويــات االحتيــاج المجتمعــي فــي مناطــق المملكــة العربيــة
الســعودية لمواجهــة آثــار أزمــة كورونــا الحاليــة والبعديــة ،وتتنــاول الدراســة فــي مبحثهــا
األول الخدمــات الجليلــة التــي قدمتهــا وتقدمهــا حكومتنا المباركــة ،ثم ترصد آراء الخبراء
و المنفذيــن فــي مواجهــة األزمــة؛ وتأتــي هــذه المبــادرة اســتمرارا لجهــود المؤسســة فــي
تحديــد االحتياجــات المجتمعيــة وتوظيــف خبرتهــا وإمكانياتهــا عبــر فروعهــا فــي مناطــق
المملكــة الثالثــة عشــر كمســاهمة منهــا للجهــات الحكوميــة و الخاصــة و األهليــة؛
لتســاعد فــي اإلجابــة علــى الســؤال الملــح  :مــا هــي احتياجــات المجتمــع فــي هــذه األزمــة
فــي مناطــق المملكــة ؟
المشرف العام على الدراسة
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تمهيد :
مــن منطلــق تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة افتراضية شــارك فيها خبراء من جميع مناطق المملكة
العربيــة الســعودية ،والتــي نصــت رؤيــة المملكــة العربيــة ورصــدت آراؤهــم .وانطلقت هذه الورش لتحقيق هدفين
الســعودية  2030عليها ،وللمســاهمة في توحيد الجهود محدديــن وهمــا:
المبذولــة فــي مواجهــة آثــار أزمــة كورونا الحاليــة والبعدية،
1.رصــد أولويــات االحتياجــات المجتمعيــة فــي مناطــق
وتعظيمــا ألثــر الدعــم المقــدم فــي هــذه األزمــة وترشــيده؛
المملكــة خــال األزمــة ومــا بعدهــا
أتــت هــذه المبــادرة والتــي تهــدف إلــى:
2.اقتراح مجموعة المبادرات والمشــاريع ذات األولوية
1.مشاركة الجهود الوطنية في مواجهة األزمة بكفاءة
خــال األزمــة ومــا بعدها
وفعالية.
وقد كان المستهدف في الورش الجهات التالية:
2.المساهمة في إيجاد مشاريع ومبادرات تعظم أثر
مشاركة القطاع في أزمة كورونا.
1.الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة (الصحــة ،وزارة
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،الداخليــة،
3.المشاركة في توجيه الجهود المقدمة من القطاعات
إمــارات المناطــق ،التعليــم).
لمواجهة أزمة كورونا واآلثار المترتبة عليها ألحوج
المجاالت وأولى النطاقات.
2.أعضاء لجان المنح في المؤسسة في المناطق.
وقد تم استخدام عدة أدوات لحصر االحتياجات وهي:
1.بحث مكتبي ألولويات الجهات الحكومية والمجالس
التنسيقية الصادرة على شكل مبادرات.
2.مجموعات تركيز (في كل منطقة إدارية).
3.ورشة عمل (افتراضية).

3.أعضــاء لجــان المنــح فــي الصناديــق الخيريــة الوطنيــة
الخاصــة بأزمــة كورونــا.
كمــا تــم تصميــم اســتبانة للجهــات التنفيذيــة ،وأجــاب
عنهــا أكثــر مــن ( )560موظــف ومتعــاون مــع الجهــات
التنفيذيــة مــن الجمعيــات الخيريــة مــن كافــة مناطــق
المملكــة الثالثــة عشــر.

وكذلــك تــم القيــام ببحــث مكتبــي ألولويــات الجهــات
4.استبانة للجهات التنفيذية.
الحكوميــة والمجالــس التنســيقية الصــادرة علــى شــكل
وقــد ركــزت الدراســة علــى عــدة مجــاالت وهــي مجــاالت مبــادرات.
المبــادرة:
يتــم رصــد االحتياجــات مــن مصــادر عــدة الجهــات عــن
1.المبادرات الحكومية
طريــق مواقــع االنترنــت بعــدد اثنــان وأربعــون موقعــا (
2.المبادرات الصحية
 ،) 42وتحليــل أكثــر ثمانيــة وســتون حســاب مــن حســابات
3.المبادرات االجتماعية
التواصــل االجتماعــي ألكثــر مــن خمســة عشــر ألــف
4.المبادرات التثقيفية
وســتمائة وخمســة وعشــرون تغريده وبوســت ( 15,625
) و أكثــر مــن ســتة وعشــرون تصريــح رســمي ،لخمــس
5.المبادرات الشرعية
ورش عمــل واللقــاءات ولبعــض الجهــات الحكوميــة
6.المبادرات التعليمية
وشــملت الدراســة الجهــات اآلتيــة :
7.المبادرات اإلعالمية
1.وزارة الصحة
8.المبادرات للمساجد
2.وزارة التجارة
وقــد تــم رصــد آراء الخبــراء عبــر  13مجموعــة تركيــز علــى
مســتوى مناطــق المملكــة شــاركت فيهــا لجــان المنــح
3.وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
فــي كل فــرع مــن فــروع المؤسســة وبحضــور ممثلــي
4.وزارة الداخلية
المجالــس الفرعيــة للجمعيــات فــي المناطــق والتــي مــن
5.الهيئة العامة األوقاف
خاللهــا تــم الوقــوف علــى االحتيــاج
6.مجلس المؤسسات األهلية
الحقيقــي للمنطقــة عبــر
7.مجلس الجمعيات األهلية
آراء الخبراء فيها.
ثــم عقــدت
8.مؤسسة النقد
و ر شــة
فريق الدراسة
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تم إعداد الدراسة من تاريخ 1441 / 8 / 8هـ 1441 / 9 / 8 -هـ الموافق  2020 /4 /1حتى . 2020 / 5 /1
الرصد للجهود المبذولة في مواجهة أزمة كورونا الحكومية و الخاصة و الخيرية تم جمعها من المواقع
والحسابات الرسمية للجهات.
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•بحث مكتبي ألولويات الجهات
الحكومية والمجالس التنسيقية
الصادرة على شكل مبادرات
•مجموعات تركيز

االحتياجات المجتمعية

(في كل منطقة إدارية)

لمناطق المملكة من وجهة نظر الخبراء
والتنفيذيين

•استبانة
للجهات التنفيذية

الحلول و التوصيات

•ورشة عمل

في التصدي ألزمة كورونا

(افتراضية)

من أرقام الدراسة

عقد 13

مشاركة 100

إجابة 560

تحليل 42

مجموعة تركيز

خبير في القطاع الخيري

استبانة للجهات التنفيذية

مواقع إنترنت

تحليل 68

تحليل 15,625

رصد 26

حضور 5

حساب

من نتائج
الدراسة

تغريده وبوست

رصد

8

تصريح رسمي

ورش عمل ولقاءات

رصد

مجاالت

و ترتيبها حسب األهمية

من

توصيات
الدراسة

االحتياج المجتمعي
لكل منطقة إدارية بالمملكة في األزمة

التوصية بـ

45
ً

ً
حال مجتمعيا

1.التأكيد على تسهيل اإلجراءات من قبل المانحين لطبيعة األزمة
2.التركيز على االحتياجات الفعلية للفئات المتضررة
3.تخصيص دعم لتهيئة المساجد بعد زوال األزمة
4.ابتكار المبادرات المساندة للجهات الحكومية في مواجهة األزمة
5.دعم األبحاث والدراسات العلمية واالجتماعية
6.تخصيص دعم واهتمام للفئات المهمشة
7.التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الخيرية في المنطقة
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جهود الجهات الحكومية

في مواجهة آثار أزمة كورونا ومبادراتها
1

توفيــر أجهــزة التنفــس
الصناعيــة المتنقلــة

3

توفير أدوات وقاية
للممارسين الصحيين

5

توفيــر المحاجــر الصحيــة
وخدماتهــا

7

379,000,000
إنفــاق
علــى مبــادرات عاجلــة

2

توفيــر أجهزة فلتــر الهواء
عاليــة الكفاءة

4

توفير معقمات
المنشآت الصحية

6

توفيــر أجهــزة الغســيل
لمرضــى الفشــل الكلــوي

8

إطالق الصندوق
الصحي الوقفي

1

اطــاق الصنــدوق المجتمعــي
بــرأس مــال  500مليــون ريــال

5

رفــع اإليقــاف الخــاص بحمايــة
األجــور التــي لــم تلتــزم لشــهري
ينايــر وفبرايــر 2020م

9

2

تمكين أعمال المؤسسات
والجمعيات األهلية

6

رفع اإليقاف مؤقتا عن منشآت
القطاع الخاص لتصحيح
النشاط

10

3

إتاحــة إعــارة العامليــن نــم
خــال برنامــج أجيــر بيــن جميــع
القطاعــات التجاريــة

7

رفــع اإليقــاف بســبب عــدم دفــع
الغرامــات المتحصلة

11

4

احتســاب توظيــف الســعودي
بشــكل فــوري فــي نطاقــات
لجميــع المنشــآت

8

إيقــاف الغرامــات الخاصــة
باســتقدام العمالــة

12

1

اســترجاع المبالــغ المدفوعــة مــن صــاالت
األفــراح واالســتراحات بســبب قــرار تعليــق
إقامــة المناســبات

2

التوعية بمركز بالغات
المستهلك للرد على العمالء

5

3

مراقبة كافة منافذ البيع

6

الرياض  7مبادرات

وزارة الداخلية

1.خيرات الرياض
2.من أسر شهداء الواجب إلى رجال
الواجب
3.السلة الرمضانية
4.احتواء
5.احتواء نعين ونعاون
6.غذاؤنا واحد
7.الزم بيتك بنيان معاك2

4

إتاحــة نقــل الخدمــة والنقــل بيــن
الفــروع وإصــدار التأشــيرات
للمنشــآ ت

13

تمكيــن الوافديــن مــن المغــادرة
إلــى بلدانهــم

14

تمديد رخص العمل

15

تنظيــم العالقــة التعاقديــة بيــن
العامــل وصاحــب العمــل

16

تكثيــف الزيــارات تفتيشــية
للتأكــد مــن وفــرة الســلع
و ا لمخــز و ن

ضبط وتشديد العقوبات ضد أي مخالفات
لرفع أسعار السلع الرئيسية والمستلزمات
الوقائية أو تخزينها واالمتناع عن بيعها
تكثيــف الجــوالت
الرقابيــة

مكة المكرمة  7مبادرات
1.برا بمكة
2.مجتمع واعي
3.منبر المسجد الحرام
4.غرفة المسؤولية المجتمعية
5.افطار مليون صائم
6.ذبح المواشي عبر التطبيقات
7.عودة

9

7

8

1.خير المدينة
2.أسر السجناء مسؤوليتنا
3.عودة
4.غذاءنا واحد
5.مركز القيادة والتحكم
6.الحملة التوعوية

الدعم المالي لألسر المنتجة

نشــر المعاييــر والتطبيقــات
المثلــى لتطبيــق العمــل عــن
بعــد (شــركة عمل المســتقبل)
تحفيز القطاع الخاص للتحول
بسالسة إلى نموذج العمل عن
بعد (شركة عمل المستقبل)

موظفــو مركــز بالغــات المســتهلك ،يقومــون بمهــام عملهم
باســتقبال البالغــات عــن بُعــد لضمــان ســامتهم ومســاندة
المراقبين
التحقيــق بالممارســات االحتكاريــة المخالفــة واســتغالل
أزمــة كورونــا لرفــع األســعار

اعتمــاد تطبيقــات التوصيــل لتلبيــة احتياجــات
المســتهلك مــن الغــذاء والــدواء وغيرهــا مــن
المســتلزمات فــي وقــت الحظــر

المدينة المنورة  6مبادرات

تقديم الدعم المالي لممارسي
العمل الحر  -العاملين لحساب
أنفسهم

الشرقية  6مبادرات
1.خير الشرقية
2.عطاء الشرقية
3.طعما رحمه
4.مجتمع واعي
5.حي التعافي
6.جسد واحد

10

المتاجر
ممثلي
توعية
اإللكترونية بنظام التجارة
اإللكترونية والئحته التنفيذية

القصيم  8مبادرات
1.الدعم المجتمعي
2.غذاؤنا واحد
3.نوافذ األمل
4.نهر العطاء
5.إفطارك في مكانك
6.حملة حنا بخير التوعوية
7.سلة الخير
8.تبرع بال تجمع

مبادرات امارات المناطق
عسير  4مبادرات
1.نشامى عسير
2.صحة عسير
3.مركز القيادة والتحكم
4.تطوير مقر عمالة

جازان  7مبادرات
1.مبادرة الدعم المجتمعي بجازان
2.شكرا رجال األمن
3.مبادرة العطاء التدريبي
4.أسر السجناء مسؤوليتنا
5.خلك واعي
6.دواؤك مسؤوليتنا
7.كلنا مسؤول نبيها صفر

حائل  7مبادرات
1.مركز إدارة األزمات
2.الزم بابك واختر كتابك
3.مجلس شباب حائل
4.حائل مجتمع واعي
5.مبادرة الجسد الواحد
6.أجر وغنيمة
7.مخدوم

الحودو الشمالية  5مبادرات
1.عينين براس
2.تفريج كربة
3.مجتمع واعي
4.إفطار رمضان
5.صحة الشمالية

نجران  7مبادرات

تبوك  5مبادرات

1.مبادرة احتضان
2.شبابنا فيهم الخير
3.عودة
4.غذاؤنا واحد
5.تبرع بالدم وأنت في بيتك
6.سلة الخير
7.نحن بالقرب منكم

1.يدا بيد
2.استشر وانت في بيتك
3.مبادرة الوقاية
4.مبادرة مجتمعية توعوية
5.ملتزم

الجوف  8مبادرات
1.وقاية
2.تحالف الكيانات الناشئة
3.أبطال الميادين
4.الدعم المجتمعي
5.مجتمع واعي
6.فرحة صايم
7.ال تهدرها
8.تسوق بصحة

الباحة  8مبادرات
1.غذاؤنا واحد
2.مجلس شباب المنطقة
3.التموين الرمضاني
4.ديرتي الخضراء
5.نسعدكم في بيوتكم
6.لجنة شؤون األسرة
7.طهاة المخواة
8.لستم وحدكم

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

جهود الجهات الحكومية

في مواجهة آثار أزمة كورونا ومبادراتها
1

المسـاهمة فـي إطلاق الصنـدوق
المجتمعـي بمسـاهمة ماليـة قدرهـا مائـة
مليون ريال ( )100.000.000ريال سعودي

2

1

تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي

2

تقديم تمويل ميسر

4

تسهيل مدفوعات التمويل للمنشآت

5

توفيــر االحتياجــات التمويليــة وتقديــم الدعــم
الــازم للعمــاء األفــراد الذيــن فقــدوا
وظائفهــم فــي القطــاع الخــاص

6

1

دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة
من بنك التنمية االجتماعية

4

دعــم المنشــآت الممولــة مــن قبــل بنــك
التنميــة االجتماعيــة

7

دعــم المســتقلين والعامليــن لحســاب
أنفســهم (بنــك التنميــة االجتماعيــة)

2

استحداث محفظة الرعاية الصحية من
بنك التنمية االجتماعية

5

دعــم مشــاريع األســر المنتجــة الممولــة
مــن قبــل بنــك التنميــة االجتماعيــة

8

دعــم المســتقلين والعامليــن لحســاب
أنفســهم (بنــك التنميــة االجتماعيــة)

3

دعم شركاء التمويل المعتمدين لدى بنك
التنمية االجتماعية

6

دعم وسطاء التمويل األصغر المعتمدين
لــدى بنك التنمية االجتماعية

9

دعــم التمويــل االجتماعــي مــن بنــك التنميــة
االجتماعيــة

1

تقديم اإلعانات من أجل تأهيل القوى
العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في
القطاع الخاص

2

المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة
الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع
الخاص

3

تحمل نسبة  % 30من األجر الشهري
للموظف في القطاع الخاص بعد تأهيله
وتدريبه

إطالق منصة وقفي للتمويل الجماعي

3

منــح عــدة جمعيــات خيريــة ومؤسســات
حكوميــة فــي مواجهــة آثــار أزمــة كورونــا

3

دعم رسوم عمليات نقاط البيع

إعفــاء جميــع العمــاء مــن رســوم إجــراء
العمليــات عبــر القنــوات اإللكترونيــة

6

4

دعــم تمويــل برامــج ميدانيــة ومشــاريع
وخطــط ودراســات تهــدف لتوظيــف
الســعوديين وإحاللهــم محــل العمالــة
الوافــدة.
7

5

تقديــم قــروض لمنشــآت تأهيــل وتدريــب
القــوى العاملــة الوطنيــة الخاصــة

8

القيــام بالبحــوث والدراســات المتعلقــة
بأنشــطته فــي مجــال تأهيــل وتدريــب
وتوظيــف القــوى العاملــة الوطنيــة.

تخصيــص  2مليــار ريــال للباحثيــن والباحثات
عــن عمــل ومنشــآت القطــاع الخاص

تخصيــص مبلــغ  1.5مليــار ريــال للباحثيــن
والباحثــات عــن عمــل

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

جـهــــود الـجـهــــات و الـمـجـــــــالـس الـخـيـــريـــــة
في مواجهة آثار أزمة كورونا ومبادراتها

إطالق مبادرات بقيمة

الخدمات الصحية الوقائية

21,450,000

145,683,800
ريال

ريال

الخدمات االغاثية

التوعية والتثقيف

9,100,000

11,700,00

ريال

ريال

الخدمات التقنية

الخدمات العامة والتعليمية

6,500,000

1,500,000

ريال

ريال

وقائي
وإغاثي

توعوي
واحتوائي

صحي
عالجي

تأهيلي
وتعليمي

دعم األبحاث الطبية

رصد ما يقارب

الموجهة لعالج فايروس كورونا

1,000,000,000
ريال

دعم نقل العالج

لمواجهة األزمة

للمرضى في منازلهم

(المرحلة ) 1

دعم مشروع

العيادات المتنقلة

تنفيذ مبادرات بقيمة

30,348,600

دعم مشروع

ريال

الغسيل الكلوي

(المرحلة )1

رأس مال الصندوق

 500مليون ريال
إطالق مبادرة

(غذاؤنا واحد)
إطالق مبادرة

(مجتمع واعي)
إطالق مبادرة

(إفطار رمضان)

مبادرة الصندوق
المجتمعي

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

دور القطاع الخيري ( غير الربحي) في مواجهة األزمة

1
2
3
4
5
6

مشاركة القطاع الحكومي
فــي مواجهــة هــذه الجائحــة بتســخير كل
اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية والعينيــة
وجعلهــا تحــت تصــرف الجهــات المســؤولة

7
8
9

توعية المجتمع بسبل الوقاية

تقديم الدعم اإلغاثي
للفئــات المتضــررة وتأميــن االحتياجــات
األساســية لهــا

تقديــم برامــج
و ا ال جتما عــي

تخفيف اآلثار االقتصادية على المجتمع

تفعيــل التطــوع وإدارة برامجــه فــي إدارة
األزمــة واالســتجابة لهــا

تقديم الخدمات اللوجستية
في المنطقة لتسهيل وصول المساعدات
وتقديــم خدمــات إيــواء وتوصيــل للفئــات
المحتاجــة

تقديم الدعم العيني الصحي
للفئات المتضررة

توضيح الهدي النبوي
في التعامل مع األزمة

10

11
12

الدعــم

النفســي

تحفيــز وتشــجيع الجهــات والفئــات
الفاعلــة فــي التعامــل مــع األزمــة

تمكيــن الجهــات غيــر الربحيــة مــن
االســتمرار فــي خدماتهــا لمســتفيديها

تمكيــن الجهــات الفاعلــة فــي مكافحــة
األزمــة فــي كافــة القطاعــات مــن معرفــة
االحتياجات األساسية للمجتمع في المنطقة

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة للمملكة العربية السعودية
من وجهة نظر الخبراء و الجمعيات المنفذة
المجاالت ذات األولوية
على مستوى المملكة

صحي

إعالمي

تثقيفي

اجتماعي

إغاثي

تعليمي

مساجد

شرعي

الفئات المتضررة
الفئات المتضررة على مستوى المملكة

%9

%9

المبعد من عمله

األرامل

%4

%4

أسر المسجونين

األيتام

%2

%2
المرضى

%2

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

%4
الموقفة خدماتهم

%2

الشباب

%2

المديونين

%9

منسوبي القطاع
غير الربحي

%7

%8
األسر الفقيرة

%3

%3

المطلقات

%2
الطالب

%2

رجال األمن

%2

األسر المعزولة صحيا

الموارد المالية

الموارد البشرية
الكافية والكفؤة

دقة البيانات والمعلومات
في الوصول للمستفيد

التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

المسجونين

%2

إحجام المتبرعين

التحديات

جميع فئات المجتمع

%2

البدون

التنسيق والتكامل بين
الجهات وتشارك الموارد
بشكل منسق للتعامل
مع األزمة

العمالة الوافدة

القدرة على بناء وإدارة
المشاريع

كثرة االحتياجات وتنوعها

العالقين في غير وطنهم

توصيل المساعدات
للمحتاجين في ظل
اإلجراءات االحترازية

القدرة الفنية على التعامل
مع األزمات
ضعف البنية التقنية لدى
الجهات في القطاع

التعامل مع الوقت
الرتباط بعض المبادرات
بوقت محدود

%5
سائقي األجرة

%3
أصحاب األمراض المزمنة

%2
الزوجين وأفراد األسرة

%2

%5
الممارس الصحي

%3
كبار السن

%2
المجتمع المحلي

%2

المرأة والطفل

أسر المرابطين
من رجال األمن

وعي المجتمع

اإلصابة بالعدوى
في العمل الميداني

صعوبة العمل عن بعد

صعوبة اإلجراءات
في الجهات ذات العالقة

تأخر وصول مبالغ الدعم
استمرار األزمة لفترة
تفوق المتاح من الموارد
تعارض المصالح
في تنفيذ المشاريع
ندرة الفرق التطوعية

االزدواجية في تنفيذ
المشاريع

ندرة الجهات المتخصصة
في المنطقة

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة الرياض

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة الرياض

األرامل

المبعد من عمله

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

األسر الفقيرة

العمالة الوافدة

سائقي األجرة

الممارس الصحي

األيتام

أسر المسجونين

الموقفة خدماتهم

المطلقات

جميع فئات المجتمع

أصحاب األمراض المزمنة

كبار السن

التحديات

الموارد المالية

إحجام المتبرعين

الموارد البشرية الكافية والكفؤة للتعامل مع األزمة

دقة البيانات والمعلومات
في الوصول للمستفيد الفعلي

صعوبة العمل عن بعد

التنسيق والتكامل بين الجهات
وتشارك الموارد بشكل منسق للتعامل مع األزمة

التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

وعي المجتمع

اإلصابة بالعدوى في العمل الميداني

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة مكة المكرمة

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة مكة المكرمة

التحديات

األرامل

المبعد من عمله

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

الموقفة خدماتهم

جميع فئات المجتمع

العمالة الوافدة

سائقي األجرة

الممارس الصحي

الموارد المالية

إحجام المتبرعين

التنسيق والتكامل بين الجهات وتشارك الموارد
بشكل منسق للتعامل مع األزمة

االزدواجية في تنفيذ المشاريع

اإلصابة بالعدوى في العمل الميداني

التعامل مع الوقت الرتباط
بعض المبادرات بوقت محدود

التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

الموارد البشرية الكافية والكفؤة للتعامل مع األزمة

ضعف البنية التقنية لدى الجهات في القطاع

كثرة االحتياجات وتنوعها

ندرة الفرق التطوعية

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة المدينة المنورة

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة المدينة المنورة

األرامل

المبعد من عمله

األسر الفقيرة

التحديات

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

الزوجين وأفراد االسرة

االيتام

المطلقات

الموارد المالية

الموارد البشرية الكافية والكفؤة للتعامل مع األزمة

توصيل المساعدات للمحتاجين
في ظل اإلجراءات االحترازية

دقة البيانات والمعلومات
في الوصول للمستفيد الفعلي

إحجام المتبرعين

استمرار األزمة لفترة تفوق المتاح من الموارد

التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

اإلصابة بالعدوى في العمل الميداني

التعامل مع الوقت الرتباط
بعض المبادرات بوقت محدود

صعوبة العمل عن بعد

وعي المجتمع

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة القصيم

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة القصيم

األسر الفقيرة

العمالة الوافدة

جميع فئات المجتمع

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

المرضى

الممارس الصحي

الموقفة خدماتهم

سائقي األجرة

األرامل

المبعد من عمله

التحديات
التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

الموارد المالية

اإلصابة بالعدوى في العمل الميداني

الموارد البشرية الكافية والكفؤة
للتعامل مع األزمة

استمرار األزمة لفترة
تفوق المتاح من الموارد

إحجام المتبرعين

توصيل المساعدات للمحتاجين
في ظل اإلجراءات االحترازية

االزدواجية في تنفيذ المشاريع

التعامل مع الوقت الرتباط
بعض المبادرات بوقت محدود

التنسيق والتكامل بين الجهات وتشارك
الموارد بشكل منسق للتعامل مع األزمة

القدرة الفنية على التعامل مع األزمات

القدرة على بناء وإدارة المشاريع

دقة البيانات والمعلومات في الوصول
للمستفيد الفعلي

صعوبة العمل عن بعد

وعي المجتمع

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
للمنطقة الشرقية

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في المنطقة الشرقية

األسر الفقيرة

العمالة الوافدة

الممارس الصحي

التحديات
التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

جميع فئات المجتمع

الموقفة خدماتهم

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

سائقي األجرة

أسر المسجونين

األرامل

أصحاب األمراض المزمنة

المبعد من عمله

الموارد المالية

دقة البيانات والمعلومات
في الوصول للمستفيد الفعلي

توصيل المساعدات للمحتاجين
في ظل اإلجراءات االحترازية

إحجام المتبرعين

اإلصابة بالعدوى في العمل الميداني

صعوبة العمل عن بعد

القدرة الفنية على التعامل مع األزمات

الموارد البشرية الكافية والكفؤة
للتعامل مع األزمة

ضعف البنية التقنية لدى الجهات
في القطاع

صعوبة اإلجراءات في الجهات ذات العالقة

كثرة االحتياجات وتنوعها

وعي المجتمع

التعامل مع الوقت الرتباط بعض المبادرات بوقت محدود

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة عسير

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة عسير

األسر الفقيرة

العمالة الوافدة

األيتام

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

أسر المسجونين

المطلقات

كبار السن

الممارس الصحي

الموقفة خدماتهم

سائقي األجرة

األرامل

المبعد من عمله

التحديات
التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

الموارد المالية

وعي المجتمع

ندرة الفرق التطوعية

الموارد البشرية الكافية والكفؤة
للتعامل مع األزمة

إحجام المتبرعين

صعوبة العمل عن بعد

القدرة الفنية على التعامل مع األزمات

القدرة على بناء وإدارة المشاريع

دقة البيانات والمعلومات
في الوصول للمستفيد الفعلي

صعوبة اإلجراءات في الجهات ذات العالقة

توصيل المساعدات للمحتاجين في ظل اإلجراءات االحترازية

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة جازان

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة جازان

المرضى

العمالة الوافدة

األيتام

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

أسر المسجونين

جميع فئات المجتمع

أصحاب األمراض المزمنة

الممارس الصحي

الموقفة خدماتهم

سائقي األجرة

األرامل

المبعد من عمله

التحديات

الموارد المالية

الموارد البشرية الكافية والكفؤة
للتعامل مع األزمة

إحجام المتبرعين

القدرة الفنية على التعامل مع األزمات

اإلصابة بالعدوى في العمل الميداني

كثرة االحتياجات وتنوعها

التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

وعي المجتمع

دقة البيانات والمعلومات
في الوصول للمستفيد الفعلي

توصيل المساعدات للمحتاجين في ظل اإلجراءات االحترازية

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة حائل

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة حائل

المطلقات

العمالة الوافدة

األيتام

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

أسر المسجونين

األسر الفقيرة

أصحاب األمراض المزمنة

الممارس الصحي

كبار السن

سائقي األجرة

األرامل

المبعد من عمله

التحديات

الموارد المالية

إحجام المتبرعين

وعي المجتمع

الموارد البشرية الكافية والكفؤة
للتعامل مع األزمة

دقة البيانات والمعلومات
في الوصول للمستفيد الفعلي

توصيل المساعدات للمحتاجين
في ظل اإلجراءات االحترازية

التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

صعوبة اإلجراءات في الجهات ذات العالقة

كثرة االحتياجات وتنوعها

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة الباحة

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة الباحة

الممارس الصحي

التحديات

األرامل

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

أسر المسجونين

الموقفة خدماتهم

العمالة الوافدة

سائقي األجرة

المبعد من عمله

الموارد المالية

القدرة الفنية على التعامل مع األزمات

صعوبة اإلجراءات في الجهات ذات العالقة

دقة البيانات والمعلومات
في الوصول للمستفيد الفعلي

صعوبة العمل عن بعد

الموارد البشرية الكافية والكفؤة
للتعامل مع األزمة

التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

التنسيق والتكامل بين الجهات وتشارك الموارد للتعامل مع األزمة

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة نجران

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة نجران

الشباب

العمالة الوافدة

األيتام

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

أسر المسجونين

األسر الفقيرة

أصحاب األمراض المزمنة

الممارس الصحي

كبار السن

سائقي األجرة

األرامل

المبعد من عمله

البدون

الزوجين وأفراد األسرة

المرضى

جميع فئات المجتمع

التحديات
التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

الموارد المالية

إحجام المتبرعين

الموارد البشرية الكافية والكفؤة
للتعامل مع األزمة

اإلصابة بالعدوى في العمل الميداني

كثرة االحتياجات وتنوعها

وعي المجتمع

استمرار األزمة لفترة
تفوق المتاح من الموارد

االزدواجية في تنفيذ المشاريع

القدرة الفنية على التعامل مع األزمات

القدرة على بناء وإدارة المشاريع

توصيل المساعدات للمحتاجين
في ظل اإلجراءات االحترازية

دقة البيانات والمعلومات
في الوصول للمستفيد الفعلي

صعوبة العمل عن بعد

ضعف البنية التقنية
لدى الجهات في القطاع

التنسيق والتكامل بين الجهات وتشارك الموارد بشكل منسق للتعامل مع األزمة

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة الحدود الشماية

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة الحدود الشمالية

الممارس الصحي

األرامل

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

أسر المسجونين

المبعد من عمله

األيتام

العمالة الوافدة

سائقي األجرة

المرضى

كبار السن

التحديات
التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

األسر الفقيرة

الموارد المالية

القدرة على بناء وإدارة المشاريع

القدرة الفنية على التعامل مع األزمات

الموارد البشرية الكافية والكفؤة للتعامل
مع األزمة

تأخر وصول مبالغ الدعم

دقة البيانات والمعلومات في الوصول
للمستفيد الفعلي

صعوبة اإلجراءات في الجهات ذات العالقة

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة تبوك

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة تبوك

الطالب

التحديات
التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

األرامل

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

العمالة الوافدة

المبعد من عمله

جميع فئات المجتمع

الموارد المالية

إحجام المتبرعين

القدرة على بناء وإدارة المشاريع

استمرار األزمة لفترة تفوق المتاح من
الموارد

اإلصابة بالعدوى في العمل الميداني

القدرة الفنية على التعامل مع األزمات

صعوبة العمل عن بعد

ملخص دراسة االحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار
أزمة كورونا في مناطق المملكة العربية السعودية

إعداد مركز إدارة األزمة بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

االحتياجات المجتمعية العامة
لمنطقة الجوف

المجاالت
ذات األولوية
صحي

إغاثي

تثقيفي

إعالمي

اجتماعي

تعليمي

شرعي

مساجد

الفئات المتضررة في منطقة الجوف

األرامل

التحديات
التحديات التي تواجه الجهات
في تنفيذ مشاريع كورونا

المتوقفين عن العمل
بسبب األزمة

العمالة الوافدة

المبعد من عمله

سائقي األجرة

الموارد المالية

صعوبة العمل عن بعد

القدرة الفنية على التعامل مع األزمات

دقة البيانات والمعلومات في الوصول
للمستفيد الفعلي

الموارد البشرية الكافية والكفؤة للتعامل
مع األزمة

تعارض المصالح في تنفيذ المشاريع

التنسيق والتكامل بين الجهات وتشارك الموارد بشكل منسق للتعامل مع األزمة
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التوصيات المقترحة لتفعيل دور القطاع الخيري في األزمة

1

2

3

التأكيد على تسهيل اإلجراءات

التركيز على االحتياجات الفعلية

من قبل المانحين لطبيعة األزمة

للفئات المتضررة

تخصيص دعم لتهيئة المساجد
بعد زوال األزمة

4

5

6

ابتكار المبادرات المساندة

دعم األبحاث والدراسات

للجهات الحكومية في مواجهة األزمة

العلمية واالجتماعية

تخصيص دعم واهتمام
للفئات المهمشة

7

8

9

التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود

الخروج من المألوف في هذه الحالة
ألنها حالة طارئة على المجتمع وشمول
جميع من يقيم في بالدنا

توفير قواعد معلومات في كل منطقة
إلحصاء المتضررين وأنواعهم ومدى
احتياجهم

10

11

12

التأكيد على أهمية الحرص على رفع
مستوى الوعي عند المجتمع لما له
من أهمية في الوقاية

التأكيد على أهمية بث روح التفاؤل
والهدي الشرعي في التعامل مع األزمة

التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات

13

14

15

التأكيد على أهمية التطوع وتفعيله في
المناطق من خالل الجمعيات الخيرية

تحفيز الجهات المميزة
بمكافأتها ونشر تجاربها لالستفادة منها

التأكيد على السرعة في االستجابة
لهذه األزمة من قبل المانحين ومن قبل
الجهات

16

17

بين الجهات الخيرية في المنطقة

التأكيد على الحضور اإلعالمي
وإبراز منجزات القطاع غير الربحي وتوثيق
التجارب الناجحة

االهتمام بالجهات النائية والبعيدة
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الحلول المقترحة لمواجهة آثار أزمة كورونا
المجال التثقيفي

المجال الصحي
توفير أدوات
الوقاية الصحية

دعم مراكز األبحاث الطبية
لتمكينها من المساهمة في
معالجات تبعات الفيروس

توفير األدوية
والمواد العالجية
للفئات المحتاجة

تأمين محاجر
صحية وتجهيزها

دعم تأهيل
الكوادر الصحية
والمتطوعين في
المجال الصحي

توفير األجهزة
والمستلزمات
الطبية

تأسيس منصة الكترونية لتقديم
االستشارات الطبية المتخصصة
في جميع فروع الطب

توفير األدوية
والمواد العالجية
للفئات المحتاجة

دعم الفرق
الميدانية للكشف
المبكر والعيادات
المتنقلة

تنفيذ حمالت تبرع
بالدم من المنزل

تنفيذ حمالت توعوية في
المجال الصحي واألسري

ترجمه التعليمات الصادرة من
الجهات األمنية والصحية في
المنطقة إلى لغات المقيمين
غير الناطقين باللغة العربية

المجال اإلغاثي
التكامل مع األجهزة الحكومية لتسهيل
توصيل المساعدات لألسر المحتاجة في
فترات وأماكن الحظر

تقديم المساعدات العينية كالسالل
الغذائية ووجبات الطعام واحتياجات
األطفال

وضع مخازن استراتيجية لكل منطقة او أسواق
مركزية لكل منطقة او رصيف جاف لكل منطقة

دعم وإسناد الفرق
التطوعية للقيام بمهامها

التركيز على الفئات المهمشة
والتي تشتد حاجتها في األزمة

دعم مشاريع السقيا واإلعاشة
في المراكز والقرى النائية

إنشاء مراكز عمليات الدعم
المباشر لألحياء الفقيرة وذوي
الدخل المحدود

وتكون كل منطقة شبه مستقلة اقتصادي ًا على
غرار المدن االقتصادية

تقديم المساعدات النقدية للفئات المتضررة
في سداد إيجارات المنازل أو فواتير الخدمات

المجال االجتماع
تعزيز األمن
األسري من خالل
االستشارات
األسرية

إيجاد قواعد بيانات مشتركة بين
الجهات ذات العالقة محدثة
لتساهم في تحديد االحتياجات
للمجتمع

تقديم برامج منوعة تساهم
في استغالل أوقات الشباب

تقديم برامج متخصصة لذوي
منسوبي الصحة واألمن لسد
وقت الفراغ اثناء قيامه بعمله

المجال الشرعي

تنفيذ حمالت توعوية
شرعية للمجتمع

دعم برامج تعليم القران
الكريم والسنة النبوية
عن بعد

البرامج
العمل
علىعلى
العمل
أفراد
التكافلية بين
التكافلية
البرامج
المجتمع
المجتمع
بين أفراد

تنفيذ برامج مشتركة
إغاثية ودعوية وتثقيفية
للجاليات والعمالة
الوافدة

عمل صندوق اجتماعي خيري
بصفه مستقبلية باسم
صندوق االزمات يتم اللجوء
اليه لتعويض المتضررين من
مثل هذه الكوارث

المجال التعليمي
دعم تحول األسر
المنتجة للعمل
اإلليكتروني

توفير فرص عمل
للفئات المتضررة

تقديم حلول تحفيزية من الجهات
التشريعية تنعكس على دعم
القطاع الخاص

إشراك أبناء المستفيدين في أعمال
تطوعية تخدم الدولة في هذه األزمة

دعم المتميزين في
المجال التعليمي

دعم الدورات والبرامج
التأهيلية والتدريبية
الموجهة للشباب
والفتيات

دعم تأهيل البنية التحتية
التقنية للمشاريع
التعليمية

مجال المساجد

المجال اإلعالمي
استثمار الشخصيات االجتماعية واإلعالمية والفنية
والرياضية للترويج للمنتجات الخيرية سواء للداعم أو
المستفيد

األسر
تمكن
أجهزة
توفير
تمكن
أجهزة
توفير
مواصلة
الفقيرة من
الفقيرة من
األسر
التعلم
فرصة
التعلم
فرصة
مواصلة

القيام بالتسويق
لمبادرات القطاع لدى
الجهات ذات العالقة

دعم عقود صيانة
المساجد

تشجيع المشاريع
المميزة وتكريمها
وإبرازها على مستوى
المناطق

دعم ابتكار حلول لعودة
المصلين للمساجد

تعقيم المساجد
بشكل دوري

عمل مركز إعالمي موحد
للقطاع في كل منطقة
إلبراز دور القطاع في األزمة

عمل منصات إليكترونية
بمبادرات القطاع غير
الربحي

وتهيئتها الستقبال
المصلين بعد األزمة
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