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ومعنى ذلك أن اإلسالم ال يحصر تشريعه في االلتزام بالواجب أو الفرائض والحدود، ولكنه يرتفع عن خط االلتزام إلى خط التطوع، بحيث يؤدي اإلنسان 
األعمال الصالحة، ووجوه البر املتعددة برغبة ذاتية خالصة، تظهر فيها ثمرة اإليمان الحقيقية، وتتجلى قوته وعمقه؛ لذا يفتح اإلسالم باب التطوع على 
مصراعيه، ليفجر ينابيع الخير في النفس البشرية، ويستثمر طاقات اإلنسان املسلم في خدمة مجتمعه، متطوعا متبرعا دون فرض أو إكراه، وهذا ينمي 
ُه  َع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لَّ حب عمل الخير والرغبة فيه، ويقوي رابطة املجتمع وتماسكه، إلى منافع أخرى كثيرة وجليلة، تنطوي في ظالل قوله تعالى )...َفَمن َتَطوَّ

َه َشاِكٌر َعِليٌم( )البقرة: 158(.  اللَّ
َع َخْيًرا َفإنَّ ٠٠٠( )البقرة: 18٤(، وقوله تعالى )٠٠٠ وَمن َتَطوَّ

الذاتية  البواعث  من  مجموعة  خلقها  في  امتزجت  البشرية،  النفس  من سمو  حالة  تتضمن  فلسفة  ذاتها  بحد  هي  العمل  في  التطوع  فكرة  كانت  وإذا 
ِبيِل  َساِكنَي واْبَن السَّ ِه َذِوي الُقْرَبى واْلَيَتاَمى وامْلَ واملوضوعية املركبة؛لذا نجد في القرآن الكريم ما يؤكد ذلك ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى " وآَتى امَلاَل َعَلى ُحبِّ

َقاِب " "سورة البقرة اآلية 177". اِئِلنَي وِفي الرِّ والسَّ
وإذا كان التطوع فكرة أخالقية تعكس عالقة الشراكة بني أفراد يتقاسمون العيش والفهم الثقافي املشترك على كوكب األرض؛لذا الحديث الشريف للرسول 
الكريم صلي الله عليه وسلم"أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة")فتح 

الباري شرح صحيح البخاري(
ويمتد التطوع من بناء شراكة من املهارات واملعرفة إلى بناء عالقات إنسانية قائمة على االحترام املتبادل لالختالف الثقافي،ففي حديث الرسول الكريم 
صلي الله عليه وسلم عن عمر: رضي الله عنه أن رجاًل جاء إلى النبي صلي الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: أي الناس أحب إلى الله؟ وأي األعمال أحب 
إلى الله؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو 
تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، وألن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا املسجد شهرًا في مسجد املدينة، ومن كف غضبه ستر 
الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء الله أن يمضيه أمضاه؛ مأل الله قلبه برجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم 

تزول األقدام" )املعجم الصغير للطبراني(،والحديث يشير هنا إلى نفع الناس أجمعني وليس نفع املسلمني فقط. 
وفي القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى: )) َفاْسَتِبُقوا الَخْيَراِت(( "املائدة: ٤8"، وأيضًا سبحانه وتعالى: "وأوحينا إليهم فعل الخيرات" "األنبياء: 
73"، كل ذلك يوضح أن لدينا من املوروثات والقيم واملثل التي تثبت أصالة العمل التطوعي وارتباطه بثقافتنا التي تدعو إلى أن يكون العمل 

التطوعي أسلوب ونهج حياة شاملة.
ومن األمثلة  نبي الله موسى عليه السالم بعد أن خرج من مصر وتوجه إلى مدين كان أول شيء قام به – رغم تعبه الشديد – هو أن 

يتطوع في مساعدة ابنتا شعيب في سقاية املاء.
ِ َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا ال َنْسِقي 

ْ
اِس َيْسُقوَن وَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم اْمَرَأَتني َن النَّ

ًة مِّ ا وَرَد َماَء َمْدَيَن وَجَد َعَلْيِه ُأمَّ قال تعالى ]ومَلَّ
ا َأنَزْلَت إَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر[ )القصص:  ي مِلَ  إنِّ

 َفَقاَل َربِّ
ِّ

ل ى إَلى الظِّ  َكِبيٌر )23( َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّ
ٌ

َعاُء وَأُبوَنا َشْيخ ى ُيْصِدَر الرِّ َحتَّ
.)2٤

ويعني بالتطوع في مفهومه الشامل البذل والتضحية من أجل اآلخرين،ففي قصة ذي القرنني الذي قام ببناء السد حتى يساعد 
القوم في صد شرور يأجوج ومأجوج عنهم، ورفض أن يأخذ املال مقابل القيام 
ْيِن وَجَد ِمن ُدوِنِهَما  دَّ

َ السَّ
ْ

 َبني
َ
ى إَذا َبَلغ بهذا العمل الجليل، قال تعالى: ]َحتَّ

منهج اإلسالم يف العمل التطوعي وأهمية التحفيز له 

بداية يمكن القول بأن أسمى األعمال اإلنسانية تلك التي ال تنتظر مقاباًل 
لها، بل تنبع من القلب والعقل ومن رغبة لدى اإلنسان في العطاء والتضحية، 

والعمل التطوعي مثال حي على هذه األعمال، وهو ميدان تتعدد أشكاله وأفكاره. 
وإذا كان الجوهر الفلسفي للعمل التطوعي فكرة املبادرة الذاتية للفرد من منطلق قناعته 

واالقتصادي؛لذا  والثقافي  االجتماعي  محيطه  في  والتأثير  الفعل  على  بقدرته  وإيمانه 
نجد في القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى »ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم« »سورة 

ُه ((«سورة البقرة اآلية 184«، ومن  َو َخْيٌر لَّ
ُ

 َخْيًرا َفه
َ

ع البقرة اآلية 158، وقوله سبحانه )) َفَمن َتَطوَّ
ثم فإن فلسفة التطوع تعتبر قائمة على املبادرة واالختيار الحر، على الرغم من أن التطوع هنا فهو 

لعبادة الله، ولكن هذا سوف يقود اإلنسان بعد ذلك للمبادرة ملساعدة اآلخرين.

د. عزيزة بنت عقاب العنزي
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َيا  َقاُلوا   )93( َقْواًل  َيْفَقُهوَن  َيَكاُدوَن  الَّ  َقْوًما 
ِفي  ُمْفِسُدوَن  وَمْأُجوَج  َيْأُجوَج  إنَّ   ِ

ْ
الَقْرَنني َذا 

َبْيَنَنا  َتْجَعَل  َأن  َعَلى  َخْرًجا  َلَك   
ُ

َنْجَعل َفَهْل  اأَلْرِض 
َبْيَنُكْم وَبْيَنُهْم  َأْجَعْل  ٍة  ِبُقوَّ َفَأِعيُنوِني  ي َخْيٌر  َربِّ ِفيِه  ي  نِّ َقاَل َما َمكَّ وَبْيَنُهْم َسًدا )9٤( 

َرْدًما )الكهف 93: 95(.
وتشير اآلية السابقة، وما سبقتها من آيات بداية من اآلية )83( وما تلتها من آيات حتى 

اآلية )98( إلى أمور مهمة في العمل التطوعي منها:
الله سبحانه، في اإلصالح في األرض  له  التي أعطاها  1. أن ذا القرنني قد سخر اإلمكانات 

وليس إفسادها، دون انتظار عائد من البشر، وإنما ينتظر فقط من رب البشر.
القوم أفضل مما طلبوا، فقد طلبوا سدًا، فطلب منهم العون لتشييد "ردم" وهو حسب  2. قدم ذو القرنني لهؤالء 

الدراسات الجيولوجية أفضل من السد في هذه املنطقة بالذات.
3. قاد ذو القرنني هؤالء القوم  في تشييد "الردم" بأنفسهم ويتوجه منه، فأكسبهم مهنة عظيمة، يمكن لهم االسترزاق منها، 

فلم يطعمهم سمكة – كما يروي املثل – بل علمهم كيف يصيدون السمك بعلمية ومهنية. ومن ثم يمكن أن يقال أن األداء هنا للعمل 
التطوعي، كان بإتقان، وليس عماًل شكليًا على أساس أنه بدون أجر.

ويعتبر العمل التطوعي تجسيدًا عمليًا ملبدأ التكافل االجتماعي باعتباره مجموعة من األعمال الخيرية التي يقوم بها بعض األشخاص الذين 
يتحسسون آالم الناس وحاجاتهم، األمر الذي يدفعهم إلى تقديم التبرع بجهودهم وأوقاتهم وأموالهم لخدمة هؤالء الناس، طلبًا لتحقيق الخير والنفع 

العام، ففي حديث الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله – صلي الله عليه 
وسلم - إذ جاءه رجل على راحلة فجعل يضرب يمينًا وشمااًل، فقال رسول الله –صلي الله عليه وسلم.((-: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال 

ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد له" )395-53(.
ولقد تطورت فلسفة العمل التطوعي، حيث أصبح العمل التطوعي، ليس مجرد تقديم مساعدات خيرية، بل يهدف إلى تنمية األفراد وتغيير نمط حياتهم، 

بل تغيير وتنمية املجتمع.

أهمية التحفيز للعمل التطوعي

يحقق العمل التطوعي التماسك والترابط واأللفة واملحبة بني أفراد املجتمع، فللعمل في اإلسالم مكانة عظيمة؛ ألن هذه األمة اإلسالمية أمة ال تعرف إال العمل. 
إن ديننا اإلسالمي يحث على العمل التطوعي، ويحمد من يؤدي هذا الواجب الديني الذي يحقق التآخي بني أفراد املجتمع حتى يكون كما وصفه رسول الله 
بالبنيان وبالجسد. فالعمل التطوعي من أهم األعمال التي يجب أن يعتني بها اإلنسان كما دلت على ذلك النصوص الشرعية من كتاب الله سنة رسوله التي 

تدعو إلى عمل الخير والبر والبذل والعطاء في سبيل الله بكل الطاقات املتاحة. 
ْثِم َواْلُعْدَواِن...".  ِ ْ

ْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإل يقول تعالى في سورة املائدة آية 2" َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ
وكما مر فإن ديننا الحنيف يحث على العمل التطوعي بجميع مجاالته االجتماعية والصحية والتربوية والسياسية، وكل النصوص القرآنية واألحاديث 
التكافل االجتماعي  الجماعة؛ لتحقيق مبدأ  الواحد ويعملون بروح  الهدف منها جعل املسلمني يشعرون بالجسد  التطوعي  العمل  التي تحث على  النبوية 
بينهم، فالغني يخفف عن أخيه الفقير معاناته بتقديم الزكاة وصدقة التطوع. واملسلم يزور أخاه املريض ويخفف من آالمه، وكذلك الحال مع األيتام بكفالتهم 
ورعايتهم، ومن كان ذا منصب ينظر إلى من تسد أمام أعينهم الطرق. فالشفاعة من أسباب إدخال السرور في قلب املسلم وإعانته. روي الشيخان في 
صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان في حاجة أخيه 

كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة". 
وتأتي أهمية التحفيز للعمل التطوعي في ضوء منهج اإلسالم وعقيدته؛فالقرآن الكريم والسنة جعلت عمل الخير مصداقًا وتأكيدًا للعبادة، قال تعالي: )َيا 
ًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا وَأْوَحْيَنا إَلْيِهْم ِفْعَل الَخْيَراِت وإَقاَم  ُكْم ُتْفِلُحوَن( )٤( وقال: )وَجَعْلَناُهْم َأِئمَّ ُكْم َواْفَعُلوا الَخْيَر َلَعلَّ ِذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ َها الَّ

َأيُّ
َكاِة وَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن( )5(

َّ
الِة وإيَتاَء الز الصَّ

وتأتي أهمية التحفيز أيضا من خالل مقارنة كل فرض بعمل تطوعي،فقد جاء في صحيح البخاري عن طلحة بن عبيد الله أنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته، وال يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسال عن اإلسالم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ))خمس صلوات في اليوم والليلة(( فقال هل علي غيرها قال ))ال، إال أن تطوع(( قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ))وصيام رمضان(( قال هل علي غيره قال ))ال، إال أن تطوع(( قال وذكر له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها قال ))ال، إال أن تطوع(( قال فأدبر الرجل وهو يقول والله ال أزيد 

على هذا وال انقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ))افلح إن صدق((.
مع   كنا  قال:  الله عنه،  أنس رضي  واللفظ ملسلم، عن  أيضا في صحيحيهما،  الشيخان  فقد روى 

النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا املفطر، قال: فنزلنا منزال في يوم حار، 
أكثرنا ظال صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام املفطرون 
فضربوا األبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب املفطرون 
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اليوم باألجر)لفظ صحيح مسلم: )13( كتاب الصيام )16( باب أجر املفطر في السفر إذا تولى العمل، رقم )1٠٠/ 1119(. من طريق أبي معاوية الضرير، 
عن عاصم بن سليمان األحول، عن مورق العجلي، عن أنس( ولفظ البخاري: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا 
وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب املفطرون اليوم باألجر)صحيح البخاري: )56( كتاب الجهاد والسير )71( باب فضل الخدمة في الغزو، رقم 

)289٠(. من طريق إسماعيل بن زكريا األسدي، عن عاصم باإلسناد السابق.(
ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن أبي صفرة، أخي املهلب، قوله: فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام؛ إذا كان املفطر أقوى على الجهاد 
وطلب العلم وسائر األعمال الفاضلة، من معونة ضعيف، أو حمل ما باملسلمني إلى حمله حاجة)شرح ابن بطال )5/ 8٤) والعمل التطوعي قرين العمل 
الصالح الذي حثت عليه نصوص الكتابة والسنة،وأما من حيث داللته ودرجته من اإليمان، فهو ذروته السامقة، ألن صاحبه يتطوع به من تلقاء نفسه 
دون إلزام أو إجبار، والتطوع هو ميدان السبق الذي يظهر السابقني، ويميزهم عن أصحاب اليمني. ومما يدل على مكانة العمل الصالح أنه ذكر في القرآن 
الكريم قريبا من مائة مرة، يدعو إليه، ويرغب به، ويحض عليه، ويثني على أهله العاملني املجدين، وكذلك السنة دعت إلى العمل الصالح، وهو بمعناه العام 
يشمل شرع الله كله، أمرا ونهيا وإرشادا، وقد ورد مفهوم العمل الصالح في كتاب الله بأسماء وألفاظ شتى من أشهرها: البر، والتقوى، والخير، والطاعة، 
واإلحسان، والحسنة، والهدى، والعبادة، والخيرات، واالستقامة وغيرها، وجميعها بمعنى العمل الصالح )6(، فالبر على سبيل املثال عرفه الله تعالى وعدد 
ِه َذِوي  نَي وآَتى امَلاَل َعَلى ُحبِّ ِبيِّ الِئَكِة واْلِكَتاِب والنَّ ِه واْلَيْوِم اآلِخِر وامْلَ ْغِرِب وَلِكنَّ الِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَّ وا وُجوَهُكْم ِقَبَل امَلْشِرِق وامْلَ

ُّ
مجاالته، فقال )َلْيَس الِبرَّ َأن ُتَول

اِء  رَّ اِبِريَن ِفي الَبْأَساِء والضَّ وُفوَن ِبَعْهِدِهْم إَذا َعاَهُدوا والصَّ َكاَة وامْلُ
َّ
الَة وآَتى الز َقاِب وَأَقاَم الصَّ اِئِلنَي وِفي الرِّ ِبيِل والسَّ َساِكنَي واْبَن السَّ الُقْرَبى واْلَيَتاَمى وامْلَ

اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكِبيًرا( اإلسراء: 9،  ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ِمِننَي الَّ
ْ
ؤ ُر امْلُ ُقوَن( )البقرة؛ 177(. وقال تعالى )َوُيَبشِّ ِذيَن َصَدُقوا وُأْوَلِئَك ُهُم امُلتَّ وِحنَي الَبْأِس ُأْوَلِئَك الَّ

وبني الدين اإلسالمي أن خير الناس أنفعهم للناس، ومن أفضل األعمال التي يقوم بها املسلم هو فعل الخير لآلخرين، بل وقرن محبة الله لعبده املسلم 
بمدى نفعه لآلخرين وهذه منزلة عظيمة ففي الحديث الشريف )أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب األعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو 
تكشف عنه كربه، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا ولئن أمشي مع أخي املسلم في حاجة أحب إلي من اعتكف في املسجد شهرا، ومن كف غضبه 
ستر الله عورته، من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه مأل الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه املسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله 
قدمه يوم تزول األقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل( أخرجه ابن أبي الدنيا، والطبراني عن ابن عمر. وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يربي أصحابه ويدربهم على أعمال التطوع، وينتدبهم إلى فعل الخيرات، واملهمات الجليلة، وكثر في كالمه صلى الله عليه وسلم قوله ))أال 
رجل(( ))أال من رجل(( ))هل من رجل(( ))من رجل((، مثل ))أال رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله(( )رواه البخاري ومسلم(، ومثل ))أال رجل يمنح 
أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم(( )رواه مسلم وأحمد(، ومثل "أال رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة" 
)رواه مسلم(. "أال رجل يتصدق علي هذا فيصلي معه" )رواه أبو داود وأحمد(، وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرض نفسه على الناس في املوقف فقال ))أال رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كالم ربي(( )رواه أبو داود 
والترمذي(، وفي مسند أحمد من حيث يأجوج ومأجوج ))فيقول املسلمون: أال رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال 
فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه قد أوطنها على أنه مقتول(( وفي صحيح البخاري من حديث اإلفك ))... فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على املنبر فقال ))يا معشر املسلمني من يعذرني من رجل قد بلغني 
عنه أذاه في أهلي...((، وفي غزوة ذات الرقاع ))... فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزال فقال: من  رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل 
من املهاجرين ورجل من األنصار...((... الخ، واألمثلة والشواهد في ندب الصحابة ألعمال التطوع كثيرة جدا. وأخيرا فإن العمل 
التطوعي يحقق التماسك والترابط واأللفة واملحبة بني أفراد املجتمع، فللعمل مكانة عظيمة في اإلسالم، فاألمة اإلسالمية إنما 
تعمل لبناء دينها، والحفاظ على القيم اإلسالمية، وال تنتظر األجر من أحد، إال من رب العاملني، كما قال عز وجل: )َوُيْطِعُموَن 
ِه اَل ُنِريُد  َما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّ ِه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا )8( ِإنَّ َعاَم َعَلى ُحبِّ الطَّ

ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا() سورة اإلنسان، آية 8، 9(.
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حاصله على تصنيف مستشار

د/عزيزه العنزي
السعودية

��الرياض - الدمام��������Dr.azizah.alanazi@gmail.com

المؤهالت العلمية:

التدرج الوظيفي:

بكالوريوس خدمة اجتماعية.����

مستشار متفرغ بوزاره العمل والتنمية االجتماعية.

أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

محاضر بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

- ورقه علميه منشوره في مؤتمر جامعه ظفار بعنوان دور المنظمات االجتماعيه 
   في التعامل مع جائحة كورونا. 

- تحديات االستدامة المالية في الجمعيات األهلية وسبل مواجهتها 
   منشور في مجلة جامعة ام القرى.

- التحديات التي تواجه الجمعيات األهلية في تحقيق اإلستدامه رسالة الدكتوراة.
- التخطيط لتفعيل دور الطالبات الجامعيات للمشاركة في العمل التطوعي

   منشور في مجلة جامعة حلوان.
- الفوائد البدنية والنفسية واالجتماعية العائدة على المتطوع 

   تحت النشر في مجلة جامعة القصيم.
- ورقة عمل منشورة في منتدى استقرار (تغيير نمط السلوك االستهالكي لألسرة 

   السعودية وتأثيره على استقراره).
- اسهامات المنظمات االجتماعيه في الحد من تداعيات ازمة كورونا في المجتمع 

  السعودي منشور في مجلة الدراسات االجتماعيه بجامعة الملك سعود

- رؤيه استراتيجية في إدارة المخاطر للجمعيات االهلية (جائحة كورنا انموذجا).
- آليات وتحديات التسويق االجتماعي في الجمعيات األهلية.

- تأليف كتاب عن العمل التطوعي في الواقع االفتراضي.

����

����

����

ماجستير خدمة اجتماعية - ادارة مؤسسات وتخطيط اجتماعي.

����

����

����

����

اإلنتاج العلمي:

مشاريع األبحاث الجارية:

المهارات:

التواصل الفعال.
التدريب والتخطيط.

اإللقاء والتقديم.

البحث العلمي.

الحاسب اآللي.
برامج األوفيس.

القيادة واإلدارة.

عضو خارجي للجنة االستشارية بقسم علم االجتماع والخدمة 
االجتماعية.

عضو في لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس.
عضو في لجنة خدمة المجتمع.

عضو في اللجنة الطالبية.عضو في لجنة الجودة والتطوير.

عضوية اللجان في الجامعة:

- عضو فريق الخبراء في مشروع نمذجة وتطوير دور الرعاية االجتماعية في المملكة.
- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في وضع استراتيجية االستثمار االجتماعي 

   (خاصة بالجمعيات األهلية ولجان التنمية االجتماعية) في ورشة عمل ابرز 
   القضايا االجتماعية التي يمكن ابتكار حلول لها من خالل االستثمار االجتماعي.

- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في تطوير االستراتيجية لبنك التنمية 
   االجتماعية في ورشة عمل افق تطوير الخدمات المعززة للشمول المالي.

- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في ورشة عمل مؤسسات المجتمع المدني 
   اإلفتراضية (خارطة الطريق في التنمية المستدامة بالمملكة).

- تطوع في جمعية الوفاء الخيرية.
- تطوع في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

المشاركات واإلسهامات:

عضو دائم للجنة العلمية في جامعة ظفار.
عضو في الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية.

عضو في المركز الوطني للدراسات االجتماعية.
عضو في جمعية الدراسات االجتماعية.
عضو في الجمعية السعودية للجودة.

- تنفيذ ورشة عمل لصالح جمعية سند األهلية بعنوان 
  (االحتياجات االجتماعية والنفسية واالقتصادية ألمهات أطفال 

  مرضى السرطان).
- مالكة مبادرة عقد شراكة مع معهد االدارة لتنفيذ دبلومات 

  في تنمية القطاع غير الربحي.
- مالكة مبادرة عرض تجارب المميزه والناجحه في استدامه 

  المنظمات غير الربحية و جائزه وزارة الموارد البشريه والتنمية 
  االجتماعية لمنظمات غير الربحية.

- مالكة مبادرة رخصة المدير التنفيذي في الجمعيات األهلية.

عضوية الهيئات و الجمعيات العلمية:

الدورات التدريبية وورش العمل:

- دورة ادارة المشاريع.
.TOT دورة تدريب المدربين -

- دورات في البحث العلمي والتخطيط واالدارة.
- المشاركة في المؤتمر الخليجي األول للعمل االجتماعي العمل 

   االجتماعي والتنمية المستدامة -جامعة ظفار-سلطنة عمان.
- المنتدى األول ألعمال التطوع.

- الملتقى األول للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال 
   عبر اإلنترنت.

- ندوة األمن الفكري.
- منتدى األسرة السعودية األول.

- مؤتمر التنمية اإلدارية.
- الملتقى العلمي نظام مكافحة التحرش -التصورات والتطلعات.

- التحضر ومشكالت المدن.
- الخدمة االجتماعية ومشكالت اإلدمان.

- تفعيل الممارسة المهنية في مجال رعاية األيتام. 

دكتوراه خدمة اجتماعية - ادارة مؤسسات وتخطيط اجتماعي.

دبلوم عال لغة انجليزية.
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عدد املتطوعين
املستهدف السنوي 

2020من عام نوفمبر املحقق حتى شهر 

382,120
متطوع بدون تكرار 

وبرقم الهوية 

565,319
متطوع بالتكرار 

عدد الساعات التطوعية

31,734,321

2020املحقق حتى شهر نوفمبر من عام 

عدد الفرص التطوعية 2
0
2
0

112,000
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املستهدف السنوي 

2020املحقق حتى شهر نوفمبر من عام 
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م�شاعل مبخوت اآل مبارك
مدير عام االإدارة العامة للتطوع بوزارة املوارد الب�شرية والتنمية 
االجتماعية امني اللجنة الوطنية للعمل التطوعي .

عناية اململكة العربية السعودية بالعمل التطوعي ، 
وآفاقه املستقبلية  يف ضوء رؤية ٢٠٣٠ م
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اليومراجحي،السليمانبنأحمداملهندساالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزير معاليوحضور برعاية
للتطوع،يوالعاملالسعودياليومفعالياتاالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةدشنت،(السبت)

افقوالذي البرامجمنعددتنفيذخاللمن،"وطنعطاء"شعارتحتوذلكديسمبر،منالخامسيو
.الربحيغير والقطاعالحكوميةالجهاتمعبالتعاون اململكةمناطقمختلففيواألنشطة
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قطاع تطوعي فاعل ومساهم في التنمية املستدامة باململكة العربية السعودية

مساهم وفاعل في
امةالتنمية املستد

ذو مكانة 
ةإقليمية وعاملي

ية للمسؤولية املجتمعمعزز 
الوطنيواإلنتماء

يمارسها عادة وأسلوب حياة 
فمعظم أفراد املجتمع دون تكل

ضمن مهام جزء أصيل ومستدام 
وأعمال املنظمات في مختلف 

القطاعات واملجاالت  

وغير الربحية تفعيل العمل التطوعي باململكة العربية السعودية من خالل بناء قدرات األفراد ومنظمات القطاعات الحكومية والخاصة
فرة للفرص التطوعية وتبرز وتحفيزهم على املشاركة املجتمعية عبر بيئة تنظيم وتيسر عملية الربط والتنسيق بين املتطوعين والجهات املو 

0جهود ومنجزات العمل التطوعي على املستوى املحلي والدولي 

العطاءيةاملسؤولفالتكاتزالتحفي رالتطوي

يةالمواردوزارةلـمحفوظةقو الحقجميع36  © 2020االجتماعيةوالتنميةالبشر

مدير عام االدارة العامة للتطوع وامل�شاركة املجتمعية
امني عام اللجنة الوطنية للعمل التطوعي

ع�شو اللجنة التطوع ال�شحي
١/ تعمل بوزارة العمل والتنمية االجتماعية وهي :

١. مالك هدف ت�شجيع العمل التطوعي يف برنامج التحول الوطني
تطوع  مدير  �شهادة  على  حا�شل   .٣ الرحمن  �شيوف  خدمة  برنامج  يف  مبادرة  مالك   .٢

متقدم
٢/ حا�شلة على العديد من الربامج التاأهيلية والتدريبية منها :

١. �شهادة تاهيل مدير التطوع .
٢. دورة اإعداد مدربني من املفو�شية الربيطانية

٣. دورات يف جمال التخ�ش�ص وجمال تطوير وتنمية الذات والتخطيط

٣/ مدرب معتمد يف احلوار واالت�شال الفّعال من مركز امللك عبدالعزيز للحوار 
الذات  وتطوير  وتنمية  التخ�ش�ص  جمال  يف  دورات  عدة  تقدمي  ومت  الوطني 

والتخطيط
منها  جماالت  عدة  يف  وحملية  دولية  حمافل  يف  العمل  اأوراق  من  العديد  قدمت   /٤

امل�شوؤلية االجتماعية والتطوع وغريها
٥/ �شاركت يف العديد من املوؤمترات وامللتقيات

٦/ �شاركت �شمن وفد اجلامعة العربية لزيارة دولة املغرب
٧/ �شاركت يف اإعداد نظام العمل التطوعي يف هيئة اخلرباء

واملوا�شفة ال�شعودية يف ادارة نظم العمل التطوعي مع هيئة املوا�شفات واملقايي�ص 
ويف عدد من اللجان التطويرية والتنظيمية والتطوعية

٨/ �شاركت يف اإعداد االأنظمة واللوائح والتنظيمات االإجرائية وغريها
٩/عملت �شابقًا  يف منا�شب منها :

١. م�رشفة على عده دور ومراكز مبكتب اال�رشاف الن�شائي بالوزارة
باأحد  والتوظيف  التدريب  وم�شوؤولة  االجتماعية  اخلدمة  ق�شم  رئي�شة   .٢

اجلمعيات اخلريية

م�شاعل مبخوت �آل مبارك

حاصله على تصنيف مستشار

د/عزيزه العنزي
السعودية

��الرياض - الدمام��������Dr.azizah.alanazi@gmail.com

المؤهالت العلمية:

التدرج الوظيفي:

بكالوريوس خدمة اجتماعية.����

مستشار متفرغ بوزاره العمل والتنمية االجتماعية.

أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

محاضر بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

- ورقه علميه منشوره في مؤتمر جامعه ظفار بعنوان دور المنظمات االجتماعيه 
   في التعامل مع جائحة كورونا. 

- تحديات االستدامة المالية في الجمعيات األهلية وسبل مواجهتها 
   منشور في مجلة جامعة ام القرى.

- التحديات التي تواجه الجمعيات األهلية في تحقيق اإلستدامه رسالة الدكتوراة.
- التخطيط لتفعيل دور الطالبات الجامعيات للمشاركة في العمل التطوعي

   منشور في مجلة جامعة حلوان.
- الفوائد البدنية والنفسية واالجتماعية العائدة على المتطوع 

   تحت النشر في مجلة جامعة القصيم.
- ورقة عمل منشورة في منتدى استقرار (تغيير نمط السلوك االستهالكي لألسرة 

   السعودية وتأثيره على استقراره).
- اسهامات المنظمات االجتماعيه في الحد من تداعيات ازمة كورونا في المجتمع 

  السعودي منشور في مجلة الدراسات االجتماعيه بجامعة الملك سعود

- رؤيه استراتيجية في إدارة المخاطر للجمعيات االهلية (جائحة كورنا انموذجا).
- آليات وتحديات التسويق االجتماعي في الجمعيات األهلية.

- تأليف كتاب عن العمل التطوعي في الواقع االفتراضي.

����

����

����

ماجستير خدمة اجتماعية - ادارة مؤسسات وتخطيط اجتماعي.

����

����

����

����

اإلنتاج العلمي:

مشاريع األبحاث الجارية:

المهارات:

التواصل الفعال.
التدريب والتخطيط.

اإللقاء والتقديم.

البحث العلمي.

الحاسب اآللي.
برامج األوفيس.

القيادة واإلدارة.

عضو خارجي للجنة االستشارية بقسم علم االجتماع والخدمة 
االجتماعية.

عضو في لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس.
عضو في لجنة خدمة المجتمع.

عضو في اللجنة الطالبية.عضو في لجنة الجودة والتطوير.

عضوية اللجان في الجامعة:

- عضو فريق الخبراء في مشروع نمذجة وتطوير دور الرعاية االجتماعية في المملكة.
- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في وضع استراتيجية االستثمار االجتماعي 

   (خاصة بالجمعيات األهلية ولجان التنمية االجتماعية) في ورشة عمل ابرز 
   القضايا االجتماعية التي يمكن ابتكار حلول لها من خالل االستثمار االجتماعي.

- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في تطوير االستراتيجية لبنك التنمية 
   االجتماعية في ورشة عمل افق تطوير الخدمات المعززة للشمول المالي.

- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في ورشة عمل مؤسسات المجتمع المدني 
   اإلفتراضية (خارطة الطريق في التنمية المستدامة بالمملكة).

- تطوع في جمعية الوفاء الخيرية.
- تطوع في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

المشاركات واإلسهامات:

عضو دائم للجنة العلمية في جامعة ظفار.
عضو في الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية.

عضو في المركز الوطني للدراسات االجتماعية.
عضو في جمعية الدراسات االجتماعية.
عضو في الجمعية السعودية للجودة.

- تنفيذ ورشة عمل لصالح جمعية سند األهلية بعنوان 
  (االحتياجات االجتماعية والنفسية واالقتصادية ألمهات أطفال 

  مرضى السرطان).
- مالكة مبادرة عقد شراكة مع معهد االدارة لتنفيذ دبلومات 

  في تنمية القطاع غير الربحي.
- مالكة مبادرة عرض تجارب المميزه والناجحه في استدامه 

  المنظمات غير الربحية و جائزه وزارة الموارد البشريه والتنمية 
  االجتماعية لمنظمات غير الربحية.

- مالكة مبادرة رخصة المدير التنفيذي في الجمعيات األهلية.

عضوية الهيئات و الجمعيات العلمية:

الدورات التدريبية وورش العمل:

- دورة ادارة المشاريع.
.TOT دورة تدريب المدربين -

- دورات في البحث العلمي والتخطيط واالدارة.
- المشاركة في المؤتمر الخليجي األول للعمل االجتماعي العمل 

   االجتماعي والتنمية المستدامة -جامعة ظفار-سلطنة عمان.
- المنتدى األول ألعمال التطوع.

- الملتقى األول للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال 
   عبر اإلنترنت.

- ندوة األمن الفكري.
- منتدى األسرة السعودية األول.

- مؤتمر التنمية اإلدارية.
- الملتقى العلمي نظام مكافحة التحرش -التصورات والتطلعات.

- التحضر ومشكالت المدن.
- الخدمة االجتماعية ومشكالت اإلدمان.

- تفعيل الممارسة المهنية في مجال رعاية األيتام. 

دكتوراه خدمة اجتماعية - ادارة مؤسسات وتخطيط اجتماعي.

دبلوم عال لغة انجليزية.
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لقد أنعم اللله عز وجل على اململكة العربية السعودية 
العربية  اململكة  تأسست  أن  فمنذ  مهد  جعلها  بأن 

 , ومنطلقها  الخالدة  الرسالة  له  املغفور  يد  على  السعودية 
ففيها الحرمني الشريفني وهي جزيرة اإلسالم _ بإذن الله _ امللك 

عبد العزيز وهي تولي العمل الخيري جل اهتمامها وفائق عطائها 
, ليس في الداخل فحسب , ولكن في الخارج أيضا.

د. اأحمد بن حمد البوعلي
رئي�س املجل�س البلدي الأمانة االأح�شاء

دي
سعو

ال�
ع 

طو
الت

االجتاهات احلديثة يف إدارة وتفعيل العمل التطوعي 

وغرس قيمة التطوع عند خمتلف أفراد اجملتمع 

ز  دملهط   ىرلهقدأ  ىرلة ▪ قدد نرليد نـى  ـةى  رل قي رلهية رل يدم رلهطدـ 
. فمض جطمؤئم لب ية شم عوحمت رب ي  ة

زنعئيبددسن مل ددسنفددزنج دةومنرلحممددةنبددمنلدهنـددننرم▪  كملددم نىلة يدمنرلهطددـ 
زنا جم بدددددددسنـدددددددننرلنميبدددددددسنر  هيمجبددددددسنىر قه ددددددم  سونى م ئددددددمنـددددددننودددددد ر 
ز ىفددددز ظددددمنرلحبددددمة رألخددددةلو ىفددددز رل قددددي و لدددده وجددددأ ع  رل يددددم رلهطددددـ 

رلهط  ر  ىرأليدأرث رل مببدس

ىلدددددددةعنونملطدبقددددددًم ألىرـددددددة   جددددددع ى ددددددم ى لدددددد له رل ددددددةاع  دددددددةل   جةبددددددده▪
زن لمدددددد ةنعلملددددددبسنفددددددزنر  هيددددددد نرللدددددد    ونى ددددددسل نع دددددددونرل يددددددمنرلهطددددددـ 
زن ددددددم نىع ددددددو لددددده  ى  عـ دددددم فدددددز  ندددددمت ر  هيددددد  ىمردددددة رلهيملددددد  ر  هيددددددمـ

. رب رطنم 
ز ـيم لدددددس املدددددموبس ر ملدطدددددي ر ملدمًطدددددم ى بًقدددددم  ▪ كدددددمنـ دددددمم نىرل يدددددم رلهطدددددـ 

 نددددهنرلخمدددد  ىرل يددددم رل ددددملم جنددددأ شددددم ر  ي جددددم  رل دددددرةاس ـندددددس رأل  و ىل
. خهةفنفزنح يهنىشكةهنىرملجمئمملهنى ىرف هنـننـجهي ناالنآخدة

ول هللا ألن هللا ورسووولا اعتنوووا  اووما العموول النبيوول وموو   عوود رسوو▪
.صلى هللا عليا وسلم السلف الصالح واألمة جمعاء 

ال مووواء تسوولا الءووووء علوووى أهميوووة العموول التطووووعي فوووي املجتموووع و ▪
.الوعي وتكوي  رأي عام مؤيد للعمل التطوعي 

عمووول التعووورف علوووى االتجاهوووات أعووود عوووامي أساسووويا فوووي تقوووويم ال▪
.التطوعي 

لعمل التعرف على االتجاهات الحديثة في إدارة املاذا
التطوعي وغرس قيمة التطوع ؟

1

التطوع في القرآن الكريم

َع َخْمً ر َفُهَ  َخْم   : قم نجعنى من▪ [.184آية : سورة البقرة] َلُه  ﴿ َفَيْن مَلَط َّ

َ : ىقم نجعنى من▪ َع َخْمً ر َفِذ َّ َللاَّ ن مَلَط َّ ـَ 158أية : سورة البقرة .. َجِةبع  مِلة  َش ﴿ َى
.

َن : ىقم نجعنى من▪ ـِ ِجمَ   ِ
ِس َن َ ْةِيُعىَ  رْبُطَّ   َأَقمِ  ﴿ رلَّ ِنمَ  ِفز رل َّ ـِ ْؤ

 . .رْبُ
79أية : سورة التوبة ▪

  هي هـقم م  املم عو دسلهرلسورل هأ▪
 أى  سىقنمج ممجنر،ملم  قأـهف ةو عى أم عىجبن عىـماز س ▪

رل رةخأـس ق أـقم م
خطةعوـنىعئةهرل طنييم ساالتهأفىطنبساملموبسخأـس▪
 طم عىالةرهى ى  ط رجبسو لهيسخةرلسورلشخصئ ربهط ع▪

ؤر  ةبلمجأةخم  بس .رآلخةانـى

تعريف التطوع
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جةيهيمنرلل  ن-قصة الخءر وموس ى الكليم 

ْئدددددَم قَ  قددددد     ت دددددمال ﴿ 
َ
مَلَبدددددم ع
َ
دددددإ ِاَنر ع ْئَةَهدددددم َفدددددَفمْوَطَةَقدددددم َييَّ

َ
ْ  ْةَادددددس  رْلدددددَهْطَ َيم ع

َ
َ ْ ر ع
َ
 

ْ  َ ددد
َ
ُ  ُئَيم َفَ َ دددَأر ِفيَهدددم ِ دددَأرً ر ُ ِةادددُأ ع دددُه َقدددمَ  َلدددْ  ِشددد ْ ُ َضدددب ِ ـَ َقم

َ
َخدددْسَ  ْنَقضَّ َف  َي َ ملَّ

ْ ًةر 
َ
[ 77: رل هف] نَجَةْبِه ع

دْمِ  َ ِيبَيددْمِ  ِفد﴿ ـَ دم رْلِ دَأرُ  َفَكددمَ  ِلُ َ  َـّ
َ
ُ  ُئَيددم ز رْبَِأ َنددِس َىَشدمَ  مَلْحَهددُه َلْ د   َىع

َ
 َلُهَيددم َىَشدمَ  ع

ُئَيم ىَ  ُشدددددأَّ
َ
ْ  َ ْدُةَ دددددم ع

َ
َ رَ  َ َ دددددَ  ع

َ
دددددْن َ دددددمِلًحم َفددددد  ـِ دددددم َيْلدددددَهْخِةَ م َلْ َ ُئَيدددددم َ ْيَيدددددًس  ـَ دددددَ  َى ِ

   َ 
م َلْع َتْلِط  ـَ ِىاُم 

ْ
ِةو َنِلَ  مَل  ـْ

َ
ً ر َفَ ْةُهُه َجْن ع ْْ [.82: الكهف]﴾ْ  َجَةْبِه َ 

قصة ذي القرنين
ْ ِن َىَ دددَأ قددم نت دددمالن دددأَّ ددإ ِاَنر َ َةدددَي َ ددْمَ  رللَّ ددم َ  َ َكدددمُ ىَ   َ ﴿ َييَّ ـً ددْن ُ ىِهِهَيدددم َقْ  ْ َقُهددد َ  ـِ

 * َقْ ً  
ْ
د  ـَ ُ  َج َى

ْ
ْ ِض َفَهدَقمُل ر َ دم َنر رْلَقدْةَوْمِ  ِا َّ َ د 

َ
ْ ِلدُأىَ  ِفدز رْأل ـُ ْم َوْجَ دُم َلدَ  ُ  َج 

ْ  مَلْجَ َم َ ْبَنَنم َىَ ْبَنُهْع َلأ  
َ
ِ  َخمْ * رنَخْةً م َجَةل ع

ِ  ِفبِه َ ب 
ن  ـَ َّ م  ـَ ة  َقمَ   ِجبُن ِم  ِ ُقد َّ

َ
   َفد 

ددم  ـً ْ َ ددْم َ ْ ددَنُ ْع َىَ ْبددَنُهْع َ ْ 
َ
ددآمُلدد ِم  ُ َ ددَة * ع ددإ ِاَنر َلددمَىل َ ددْمَ  رل َّ َأَفْمِ  َقددمَ  رْلَحِأ ددِأ َييَّ

ْفةِغْ 
ُ
إ ِاَنر َ َ َةُه َومً ر َقمَ  آمُل ِم  ع  *  َجَةْبدِه ِقْطدًةر رْوُ ُخ ر َييَّ

َ
ْ  َ ْظَهدُةىُه َفَيدم رْلدَطمُج ر ع

ددم رْلددَهَطمُج ر َلدددُه َوْقًدددم  ـَ ددْن  َ * َى ـِ  
دد  َ  َ َقددمَ  َئدددَسر َ ْيَيددس  ِ

ددد  َفددِذَنر َ ددمَت َىْجدددُأ َ ب  ِ
دددمَت ب  َةددُه َ شَّ

م ِ  َيق 
[.98-93: رل هف] نَىَشمَ  َىْجُأ َ ب 

أن  تووووووى" صوووووولى هللا عليووووووا وسوووووولم"سووووووار الخلفوووووواء الراىوووووودي   عوووووود  علووووووى ن جووووووا ▪
 توى السسواء ا الخليفة أغادر الدنيا وما ترك خلفا ألونا ا ىيئًا م   طام الودني

رحووى  تووى التوو  كانووف تووداوي الجرفيوودةكوو  يحبسووبن خوودماتا  التطوعيووة وموونا  
س م أمر  ينما أصيو سعد و  معاذ  " صلى هللا عليا وسلم"أن رسول هللا 

السولف وتطووع" أجعلو  فوي ويوف رفيودة  توى أعوود  مو  قريوو"في الخندق قال ▪
.الصالح في القءاء والتدريب وخدمة املساجد

السلف الصالح 
وتحمول كي وهللا ما يخزي  هللا أوودا، إنو  لتصول الور م،: قول السيدة خديجة▪

ديث الحووو. الكووول، وتكسوووو املعووودوم، وتقوووري الءووويف، وتعوووين علوووى نوا وووو الحووو 
(.ـه  نجةبه)

ها أن اموووورأة سوووووداء كانووووف تقووووم امل ووووجد ففقوووود: عوووو  أبووووي هريوووورة رضوووو   هللا عنووووا▪
: ا ماتف فقالإنا: رسول هللا صلى هللا عليا وسلم فسأل عناا  عد أيام فقيل لا

(.489/ن1)ل  نر ننـم هن" فأتي قبرها فصلى علياا أذنتمونيف ي " 

": قووال-مصوولى هللا عليووا وسوول-أن رسووولهللا هللا -رضوو   هللا عنووا -أنووب ووو  مالوو  ▪
ْرعا، فيأكلهللا منا طهللا  ْزرهللاُع زهللا ْرسا، أو يهللا ْغِرُس غهللا ِايمة، ما م  ُمسلم أهللا ير، أو إنسان، أو  هللا

سو. "إال كان لا وا صدقة لةع ىرلتـ  عخة ه رلدخم و ـى

لم كربوة م  نفب ع  مس} :ع  أبي هريرة ع  الن   صلى هللا عليا وسلم قال ▪
ى معسر م  كرب الدنيا نفب هللا عنا كربة م  كرب يوم القيامة وم  أسر عل

تر هللا عليوا فوي أسر هللا عليا في الدنيا واآلخرة وم  ستر على مسلم فوي الودنيا سو
.{الدنيا واآلخرة وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيا

السنة النبوية ال ريفة يض وموووووا قوووووام ووووووا ن ووووو  هللا موسووووو ى عليوووووا السووووويم ملوووووا ورد مووووواء مووووودي  م ووووو د يفووووو
:يقول تعالى.. واملروءة وال فقة

ددد ـِ دددًس  َـّ
ُ
دددْأَ َن َىَ دددَأ َجَةْبدددِه ع ـَ دددمَت  ـَ َّدددم َىَ َ  

َ
دددْن ﴿ َىب ـِ دددمِي َيْلدددُق َ  َىَىَ دددَأ  ُ ىِهِهدددُع َن رلنَّ

ددم َخْطُدُ َيددم َقمَلَهددم َ   ـَ مَلْمِ  مَلددُسىَ رِ  َقددمَ  
َ
ددَةع ـْ َجددمُت ىَ ر ِ ددإ ُ ْ ددِأَ  رلة 

ُ  َوددم َشددْب    َمْلددِق  َييَّ
َ
ع

دم ِ * َلِدم    ِ
ل ِاَادل رلظ  ْوَعْلدَي اِ َفَلَق  َلُهَيدم ُ دعَّ مَلدَ اَّ

َ
د  ِبَدم ع ِ

دْن َخْمد   َفِقمد      َفَقدمَ  َ ب ِ ِام  ـِ َادزَّ 
[.24ون23: رلق ص]

وم  أى ر القءاء المي  عملوا في القءاء ولم يتقاضوا أجرًا 

فوي ع ود أميور توولى قءواء املدينوة" عثمان و  طلحة و  عمر و  عبيد هللا التيم  ▪
". املؤمنين امل دي

.محمد و  صالح و  أدم و  أم ىيبان ال اىم ▪

. تولى قءاء  غداد. أوو   ر عمر و  أكتم ▪

منا ح جواري الحي-أبي وكر الصدي  - لو الخليفة الراىد ▪

  هللا عمل أمير املؤمنين عمر و  الخطاب وزوجتا أم كلثوم وسف علي رض ▪
عنام في مساعدة امرأة في املخاض

العسرةالخليفة الراىد عثمان و  عفان والعمل التطوعي تج يز  لجيش▪

م  كل الخليفة الرا ع علي و  أبي طالو رض   هللا عنا يكسب ويف املال▪
صفراء وبيءاء

: جعنى منـة دمنفزننل-ىمةب لنم ع ىع رـأل ةس جةل نل   ق     ▪
ددم مُلَقددأ ِ ﴿ن ـَ َشددمَة َى ددَ َة َىآمُلدد ْر رلعَّ ِقبُيدد ْر رل َّ
َ
ددْن َخْمدد   مَلِجددَىع ِ ـ  وُ ِلددُ ع 

َ
ِ ـُ ْر أل

ُأىُه ِجنددَأ َللا 
َ ِ َيم َتْ َيُة َ  َ ِ م    [.110: البقرة] نِا َّ َللا 

ز ر،  دددم  قدددم    ت دددمال▪ دددن  ددد   رل يدددم رلهطدددـ  وُ ِلدددِهْع َىُادددْؤِ ُةى ﴿ن: ـى
َ
َ  َجَةدددل ع

دمَ  ِمِهددْع َخَ مَ ددس    قددأـ   خأـددس رآلخددةان ـى دد ح هع : ونعو[9: الحشررر] نَىَلددْ  َشد
رل مـسنجةلنرب  حسنرلشخ بسنرلخم س
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‘’التطوع ع   عد''/4
ديثوووة ويوووأتي هوووما الووونما مووو  التطووووع كتفاعووول موووع وسوووا ل التقنيوووة الح

.سواء في طلو التطوع أو تقديما
ا ال تسوت  ال يتطلو هما التطوع معرفوة مسوبقة ووين ج وات التطووع وربمو

.عنا معرفة ال قة
جوووات وغالبووًا مووا يناسووو التطووووع عوو   عوود فئوووة ال ووباب وأ ووحاب الحا

. الخاصة أو المي  لديام التزامات منزلية كثيرة

‘’التطوع غير الدين ''/ 3
لدي  فيا فعلى عكب كثير م  أىكال التطوع التقليدي المي يؤدي ا

افع التطوع هنا غي . ر ديسيةدورا ر يسًا في عملية التطوع، تكون دو
افووووع  افز وتبنوووووع لكناووووا ال تتءووووالتطوووووع غيوووور الوووودين  وتببوووواي  دو م   ووووو

. مثل نصرة الدي  أو ا بساب األجر أو مرضاة هللا
افع غيور الديسيوة وتنعكب  وعيوة التو  علوى طبيعيوة األن وطة التطالدو

.يقوم  اا الفرد أو الجماعة وطريقة تنفيمهم ل م  األن طة

‘’ التطوع العرض  ''/ 2
د  وهوووووو تطووووووع ال يحتووووووي علوووووى تخطووووويا عميووووو  ونيوووووة مبيتوووووة، لكنوووووا يحووووو

مناسووبة   ووكل عرضوو   أعتموود فيووا املتطوووع علووى وجووود فوورا  فووي وقتووا، و 
.امل مة املطلوبة ودون التزام دا م

رًا ملناسوبة تطوعًا ملرة وا دة أو تطوعوًا متكور قد يكون التطوع العرض   
هوو   التطووع العرضو وي ير عدد مو  الدراسوات إلوى أن . وا دة في السنة

.ع املسؤولياتاألكثر رواجًا وين أفراد املجتمع، نفرًا لتعقيد الحياة وتنو 

:‘’التطوع الفردي''/ 1
رار هووووما االتجووووا  يجعوووول الفوووورد فووووي قلووووو العمليووووة التطوعيووووة،  يووووث يكووووون قوووو

خص، التطوووع وتحديوود الس وواو التطوووعي معتموودا علووى صووفات وظووروف ال وو
. ودال م  محددات أخرى مثل  اجة املنفمة الخيرية أو املجتمع

لجموواعي موا يقوود التطوووع الفوردي هوو وحثووا عو  تحقيو  ذاتووا  عكوب التطووع ا
وع الفوردي واملتطوالمي يسبع م  ىعور واملسؤولية أو اإليمان  ادف م ترك ، 

 يف ووووور أغيوووور مجوووووال تطوعوووووا واملنفمووووة الخيريوووووة التووووو  يتطوووووع مع وووووا  سووووو ولة وال 
.التزاما قويًا ل ما

لتو  سوتجعل واملستقبل محّمل وواملتغيرات اتطوع اليوم غير تطوع األمب▪
.لتطوع الغد ميمح تختلف ع  ساوقتاا

التزامووووًا الوووومي يف وووور فيووووا املتطوووووع  ووووخاء فووووي الوقووووف و التطوووووع التقليوووودي ▪
العوووالم عاليوووًا والقءوووية التووو  يتطووووع مووو  أجل وووا سيسوووتمر وال ىووو ، لكووو 
يئوة التو  اليوم أ  د ظ ور اتجاهوات جديودة للتطووع، نبيجوة لتغيورات الب

.أعيش فياا املتطوع و واض  التطوع كاملنفمات الخيرية
تلوووووون  عوووووض أسوووووطح ظووووواهرة لخمسوووووة اتجاهوووووات وهنوووووا سووووووف اسوووووتعرض▪

ي طوورف التطوووع العوواملي، وألن العووالم اليوووم قريووة كبيوورة، فوو ن مووا يحوود  فوو
. القرية سيؤثر في طرف ا اآلخر

اإلدارة الحديثة 

األدوات
دا رة مستديرة 

الخاص + العام 

اع التفاوض واإلقن
م ارات التمكين

اإلدارة التقليدية

البرام 
تسلسل هرمي

العام مقاول الخاص
رةالقيادة والسيط
م ارات اإلدارة

نحو 
األفءل

2030التحول اإلداري وف  رؤية  ‘’التطوع الجزئي''/5
م ووووام فعلووووى عكووووب املتطوووووع التقليوووودي الوووومي يتحموووول عوووووء التطوووووع فووووي

زئووي أكثوور كبيوورة و موول مسووؤوليات جسوويمة يبوودو املتطوووع فووي التطوووع الج
ؤولية رغبووووة فووووي التطوووووع وم ووووام صووووغيرة ومحووووددة ال تتطلووووو التزامووووا ومسوووو

.كبيرة
اقبة اتجاهوات التطووع الجديودة توأتي مو  معرفوة املع نيوين إن أهمية مر

وتجنيود وال أن وأن لكل اتجوا  متطلبوات خاصوة فوي عمليوات اسوتقطاب
.وتحفيز املتطوعين

ددده   دددرلدددأ ِ ن ر،لددد ـ   دددأ جةدددل ـددددأع رلهطددد عو ألو  و  ؤل  ن ر هيدددمـز 
ة دددد   نعفددددةر ه يرددددَأى  ـددددن ع   ك ضددددهع رلددددد ض شملُدنبددددم  رب

قم ددددمنلددددسل  يدددد َّ ر،لدددد   جةددددل رل يددددم خددددم ج وطددددم  ربن  ددددس ىرب
زنرلدددددسون  ه دددددزن دددددهنفمجةدددددهنى دددددهن نت  دددددمالونىئددددد نرل يدددددمنرلهطدددددـ 
لدددموأة عئةددد هونعىنىرب   دددس ىرأل دددة ـندددهو  دددع  ـلدددمجأة ـجهي ددده ـى
ن ريهمج ربلمجأة ـن ـلةيم  ى م ئع . م  عئةه ـي 

نسبة مدخيت العمل التطوعي
م  إجمالي األعمال الخاصة

دولة36في 

متطوعا سنوًيا200تفعيل

تفعيل التطوع
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 ةنـددنن دد   ى  رلهطدد ع  ددم  ع نددم هع ـنددس رل ددوعلووى الوالوودي  
كنخددددددد   ـيم لددددددد هع لدددددددد ض رللدددددددة لبم  رلهط جبدددددددس ى شدددددددةر

تكووريم كمووا أّن رأل نددمت ـ هددع ييددإ  ددةىر فدديهع رلقددأىة رلحلددنسو 
منىملقددددأ ةن هددددأئعنىرل نددددمتنجةددددلنـددددمنقددددمـ رن ددددهنـددددننجيدددداألونوووواء 

ددددم  ح يددددده عى و جددددده ي طددددديهع يدددددمفعًر ى رف دددددًم ب ر ددددد ةسنـهيدددددم شد
..  جيةهع لخأـس ر  هي  ىر  ملقمت  ه

هيمجبدددددسنفدددددزن نم هدددددمنجةدددددلنرلهنرددددد سنر  ت هيدددددأن خ دددددبسنرل دددددة ن
لددةة ـددن قددبع رله ددحبس ىر، 

ُ
ددم ت ةلدده رهللاا  ددم  ى ى  رللددةبيس ـى

رل يددددددمنرل يددددددمـزنىر جهيددددددم نجةددددددلنرلددددددسر نىرلدددددددس نفددددددزنو دددددد ي
ع   رهللاا ندددددمتنفدددددزنـةريدددددمنـد دددددةةنـدددددننيبدددددمتهعونـددددد نرله لبدددددأنجةدددددل

له ددددمى  رلقددددبعنرلأ نبددددسنىر  هيمجبددددسنىرهللااخ قبددددسنملح نددددمنجةددددلنر
ن ئع  حم س لنم ـَ لمجأة  .  ىيب  رلخم  ىرل طمت ـى

طوووع وهنوواك العديوود موو  الفوا وود ال خصووية املباىوورة للمت
:  مثل

بهددددم ر نملنيبددددسنرل قددددسن ددددملن سونىرليلددددمبنرلخْدددد ر نىملطدددد اةنر
ددددددددددسنـهددددددددددم ر نرله ر ددددددددددمنىرل يددددددددددمنرل يددددددددددمـزو ر خهة ددددددددددسنىخم  

ـنهدددمنعىنىملحلدددم نفدددة نرلقدددد  نفدددزنربؤللدددم نلددد رتنرل ةيبدددس
الخن...ربهنبسن

ىاي دنن، األمر يحتاج إلى إوداء اهتمام ر يس   وجيل ال باب
فددددددددزنفددددددددزنئددددددددسرنر،طددددددددم نرلهخطددددددددب نلْدددددددد رـ نملنرددددددددبطبسنملط جبددددددددس

.ربأر ي ىرل مـ م 
بنىر  هيدددد نر حةددددزنفددددزنيم ددددسنـملددددسنااددددلن هدددد  نئددددؤ تنرلطدددد ن

ه جبددسنرلرددمب ـدن خدد   ـردةىجم  لةد  دس عى رلهنيبددسو ـد  رل
.  كل  ُ َ   رلهط ع ىرل يم رلخم و 

انرنلدددددعنمل  دددددهنهنوووواك قووووودرات وطاقوووووات ها لوووووة لوووودى ال وووووباب 
بم  نهدم رل  جم تهم رل رلد س ـى س ـى ـ  لدبحسونوح  رلخأـس رل م

هددم ملهجدده   ـحملددس فددز ـلددم ر  رل نددف ىرآلفددم  ر    هيمجبددسنفذه 
..ىرل علسنىرلضبمعنىرلب ي

 لددهعنجنددأن ةويتعموو  العموول التطوووعي فووي نفوووس الناىووئة 
جةدددددددددلنـقمجدددددددددأنرلأ رلدددددددددسنجدددددددددننطةاددددددددد نروخدددددددددةرطهعن مألمردددددددددطسن

ادددددلن مودددددبنربأ لدددددبسنر خهة دددددسنرليددددد نملْددددد  نطمقدددددمتهعنىقدددددأ رتهعنا
دددمنربلدددؤىلبس ىملدددأ ا هعنافلدددم نر  دددم نلهدددعنلةيردددم لسنفدددزنملحي 
.ننجةلننل نـ نتش ب هعنجةلنـدم  رتهعنرلهط جبس

وع اوال  يووث قوودمف دراسووة ميدانيووة عوو  التطووالعنايوة موو  األسوورة ▪
   سوو  فووي العووالم العربووي قامووف  اووا ال ووبكة األهليووة أن ال ووباب موو

درة سووونة هوووم أقووول فئوووة م تموووة ووووالتطور وووورغم إمكانيوووات وقووو15-30
ال باب في هما الس  للقيام وأعمال تخدم املجتمع 

ديث وحيووووووث يووووووتم تطوووووووير وتحووووووأهميووووووة البعوووووود التنفيموووووو  القووووووانوني ▪
 وووكل األنفموووة والب وووريعات واللووووا ح وضوووبط ا وعووودم تعقيووودها  

.لوجود املتغيراتنفزز مستمر 

م  معرفة ج ود اآلخري  في العالم والود ▪
مليووووون وعوووودد الجمعيووووات ( 65) فووووي أمريكووووا عوووودد املتطوووووعين أكثوووور موووو  ❖

). ( التطوعية  
وعووووووووودد ( الوووووووووف1٧0) وفوووووووووي وريطانيوووووووووا عووووووووودد الجمعيوووووووووات التطوعيوووووووووة  ❖

مليون 23املتطوعين 
مليون ( 12) الف منفمة وعدد املتطوعين ( 161) وفي كندا ❖

دددأ  عيدددَب »(:  دددةلن نجةبدددهنىآلدددهنىلدددةع) قدد   رلةلددد   ـحي 
ى م  عو ُ هع لةنمِي  .«رلنمِي اال ِ  جع 

س رلهط ع فز شم  ر  م   ـ 
ُ
س ر،ل ـبس ع ـ 

ُ
دِس ):  فمأل َيَهم رلَّ

َ
 َن َ م ع

ُن ر رْ َلُ  ر َىرْسُ ُأىر َىرْجُددُأىر َ  َّ  ـَ ُ دْع ُ دْع َىرْفَ ُةد ر رْلَخْمدآ َ  َلَ ةَّ
(..  77/ رلحج( )مُلْ ِ ُح َ  

ز له  ى  ا جمب  فز ملحقب  رلهنيبس ر .  بلهأرـسرل يم رلهطـ 
خم نيبددددد  ُيلدددددمئع فدددددز ملنيبدددددس رلقدددددأ ر  رليددددد   يهة هدددددم رأل ددددد
ددده   خدددةلو ليدددم او 

ُ
ة دددبنامدددمفس اادددل اللدددممهع ـهدددم ر  ىقدددأ ر  ع

م نرليدددد ن ى ًر فدددز مل  بدددده طمقددددس رلشددددخص ىرلددددي يم ئم فددددز رألجيدددد
.ت   نجةلنرل يب ن ملن  
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:آليات وناء القدرات الب رية واملؤسسية 
سرهللاالملبسربهم ر جةلرل يمىفة  رهللاافةر ملأ اب▪ زلة يمرل ـ   ةرـ  ةا ر)رلهطـ 

رم ي  زرل يمـى  مله مى  ىنل (ر  هي ـ رله ر مـهم ر -ر يهبم م   أ-رلهطـ 
.رهللاافةر ل متةى ف رلهأ ابفزربهخ  سىرل مـ م رب مئأـ 

كركميهمملقأ  هعر  هي وفزرلردمبقأ ر لدنمتملط جبس ةرـ ىملن بسمل يبع▪
ز .(ـجمم )ملطـ 

فزو جبسأ ا بسمل ةرـ ىملن بسمل يبعىرلخأـبسىر لي يم اسر،وهم بسربؤللم مل از▪
لدنمتبسملط ج    ةـخهة س( نمجبس-ملة  اس-رقه م  س-صحبس)ر  م  ـخهةف
.رل يمل   فزلةأخ   رل يمم ر  هي عفةر قأ ر 

دمم ـى أر ع هعة)رهللاالملبسرلدنبسمل فم ▪ س(ـى    ةنر ملط جبس  جيم لقبم رل ـ 
.ـهيم ة

:آليات للتوعية واإلعين
جدددددنن(نخرلددددد...رلصدددددحفنىر  ددددد  -رلهة عاددددد  ن-ر،نرجدددددس:)ر،جددددد  نفدددددزنىلدددددم منر،جددددد  نر خهة دددددس▪

زونىف ر أهن ملنلدسنلةيهط عنىر  هي  .عئيبسنرل يمنرلهطـ 
زورلهطـ رل يممل  بمجنىوأىر ـؤمليةر ىجقأ ى اسوىمرةر له دم ا أر ▪

زرل يمفزلةيلمئيسىرهللاافةر ربأم ر  هي ىملة بب .رلهطـ 
زرل يمـيم لم فزرهللااخ قبسرلقبعىملةلب مرة▪ . ر  م نـخهةففزرلهطـ 
زرل يم قمفسمرة▪ علمس   عتو  د حب ىر لي يم اسر،وهم بسىربؤللم رلهطـ 

.رلهنظبيبس قمف هعفز
زورل يمعئيبسي  نر ل ت ىوبسرب رق جةلاج وم ▪ فبهوربرم لسىآلبم رلهطـ 

.ىف ر أه

واإلعينالتوعيةآليات.1
واملؤسسيةالب ريةالقدراتوناءآليات.2
يةوالبيئالصحية-والتثقيفيةالتعليميةآليات.3
الخيري والعملاالجتماعيةاملساعداتآليات.4
اإلغاثةآليات.5
االقتصاديةآليات.6
-والطفلاملرأةآليات.٧
وامل م ينالخاصةاال تياجاتذوى آليات.8
.واملحاسبيةالجودةآليات.9

التحفيزآليات.01

:آليات التنفيم لتفعيل العمل التطوعي 

:  وت مل هم  اآلليات

لوك فمعالجوووة السوووالعيقوووة الوطيووودة ووووين التطووووع وأمووو  املجتموووع ▪
ا أي اإلجرامي يجو أن تبدأ ومعالجة األسباب والعوامل املؤدية لو
قافووووة ومعالجووووة األوضوووواع املحيطووووة ولووووما يمكوووو  للمتطوووووعين ن وووور ث

ا األموو  وا توورام رجووال األموو  وعوودم السووكوت علووى الجوورا م موصووي
وأهميووووووة وجووووووود جمعيووووووات خيريووووووة فووووووي نووووووواحي األموووووو  مثوووووول مكافحووووووة 

.املخدرات والتوعية األمنية والسيمة املرورية 
تحديود للم واركة فويالعمل التطوعي يوفر لل وباب فورض عديودة ▪

الواليات املجتمع وامل اركة في اتخاذ القرارات 

:آليات  حية وبيئية 
ةرضمل قب بسى ج وم ىمرةر وأىر جيم▪ نس مهللاـا -رللةطم -رلض  -رلل ة)ربـع

.ـد ةرً ىرليرمفهمـنهمورل قم سىلب بس(...-رلقةب
.ـم  مً  انرلقم  م لةيةض إـهيم ة ج  ةر  موبسربلهيةةىربهمك سرل  جملقأ ع▪
نس  ـةرضلةي م م لةاس بموم ق رجأاجأر ▪ رهللااجيم ىو جبسـ ليبسعىــع

.لهعملقأ يهم ي نرلي رلهط جبس
ةرضـنىقم بس ةرـ ىملن بساجأر ▪ نسرب ليبسرهللاـا .ىربـع
رله مـمفزرل  متةلعام ةجمببسصحبسى ي بم ـنظيم ـ رمل مقبم ا ةرت▪
. م حمفظم ىرلدب بسرلصحبسربر   ـ ▪

:آليات تعليمية وتثقيفية 
بس ح  ةرـ ملقأ ع▪ .رل دم ىت ةبعرهللاـا
.ست ةبيبفة جةلرلح    جةلرلقم  انل م ـجموبست ةبيبسفة مل فم ▪
.م  مً ـرلقم  انل م مهمـجموبست ةبعفة رلخم سرله ةبيبسربؤللم مل فة▪

ؤمليةر نمل قب بسنل ي عنر  هيد نفدزنـخهةدفنر  دم  نخم دسنرب ننوأىر نىمرةر نـى ه ةقدسن دمهللاـا
ز رل حز رلخ...رل  ةوو ىر، ئمبو ىر، ـم و ىرله اس رل قمفبسو ىرلـ 

ظ رئةةلجىرله ةبرهللاالمس  و مله ةبعر لهحم ـ أ  لعام ةملط جبس ةرـ ملقأ ع▪
.ر خهة سرله ةبيبسربةريمفزىرلةل برليلةب

ىمرةر م له دىلسل ر خهة سور،ج  ىلم مفزـهخ  سمل قب بس ةرـ اوهمج▪
ؤمليةر  .ر  م  ـخهةففزمل قب بسـى

.لأيهعر وهيمتىنرل  تىملنيبسر  هي وعفةر ى قمفسملنيبسفزتلهع قمفبسـةرلعامرمت▪

:آليات إغاثة 
.(لب   -فبضموم –     )رلطدب بسرلك ر ثـ لةه مـمآلبم ىم ▪
.ربه ق سرلطدب بسرلك ر ثـ لةه مـمىقم بسـرم ي ملن بس▪
.طدب بسش ر ثعويأىثك أرلطدبعزرل م االلة   ةآلبم ىم ▪
. ملك ر ثلةيه  ةانىصحبسو لبس ةرـ ىملن بسمل يبع▪
.ر، م سـجم فزربهخ  سرل مببسرلهب م ـ رله مى  ▪
ت  اض ربهضة ان ـن رلك ر ث رلطدب بس ـم  ًم ـى ن امً ▪

:آليات مساعدات اجتماعية وعمل خيري 
.ر  هي ع نمتـنلة قةرتربم  سىربلمجأر ربنوملقأ ع▪
. هي  م ريهبم مً رهللاالث لة قةرت(...ـل ن-عشم-ـ كس)جبنبسـلمجأر ملقأ ع▪
شمبمجريهى   سربم  سولةيلمجأر ملحهمجرلي ىرهللاالة مهللاافةر  بموم قمجأةاجأر ▪

.ـنهع
.ر حهم م أ ل ىىفقمً رل م  ورل  ةرفزلةه  ي ىفقمً خم  س ي بم امرمتفزرله ل ▪
.ىرهللاا هم رل ريأورل م منر لأللةـم  سـلمجأر ملقأ ع▪
.رلخ...ىربطةقم رل ريأرل م منر لأللةرلن س  لةأجع ةرـ ملقأ ع▪
.ر  هي ع نمتـنلة قةرتـى ن اسـم  سـ ليبسـلمجأر ملقأ ع▪

بلوودان فأغلووو الأهميووة اإلىووارة إلووى البعوود االقتصووادي والسياسوو    ▪
ات تبسووووف مف وووووم دولووووة الرعايووووة االجتماعيووووة فتوووووفر اغلووووو الخوووودم
فا وقوود سوواهمف الطفوورة االقتصووادية فووي ذلوو  زيووادة عا وودات الوون
هما مما أدى إلى عدم اهتمام املؤسسات ومجاالت التطوع 

تطوووووع فيووووود موووو  التركيووووز اإلعيمووووي علووووى الأهميووووة البعوووود اإلعيمووووي ▪
قافووووووة وإوووووووراز نتا جووووووا وأثوووووور  وزيووووووادة الفعاليووووووات لترسووووووي  مف وووووووم ث

.التطوع 
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:آليات للجودة واملحاسبية 
زلة يمربضمفسرلقبيسلقبميـقم  ساجأر ▪ .ربله ام شمفسجةلرلهطـ 
ـجم فز يمترلي ىرلهب م ىربؤللم رل هم لكمفسىر حمل بسلةيلمتلسآلبم ىم ▪

زرل يم .رلهطـ 
م ىربؤللرل هم ملقأـهمرلي ىرلخأـم رهللاا رت   ةىميم لهحقب آلبم ىم ▪

زرل يمـجم فزت يمرلي ىرلهب م  .رلهطـ 
.جةيهمملح مرلي رلهط جبسرلخأـم ـنربله بأ ن ممتـله ل قبمي▪
.رلهط جبسلم  مبؤلرهللاا رتوهم  جةيهمملنرةر،وت ويشد سجةل بموم قمجأةمل يبع▪
زرل يمىج ر أربضمفسرلقبيسملينمى    رلم ملي ام▪ ؤللسىربرل ة جةلرلهطـ 

.ىر  هي 

:آليات لموى اال تياجات الخاصة وامل م ين 
أرئمسر،جمقلن جبسىفقمً ىربهيرم ورلخم سر يهبم م  سىو  بموم قمجأةاجأر ▪ .ـى
. سفشملظةىفىفقمً رلخم سور يهبم م نىو هللااصحمبت  اضبسع هعةمل فم ▪
.ىربهيرم رلخم سر يهبم م لسىو جيمفة مل فم ▪
.لخم سرر يهبم م نىو رله مـملب بسي   لةيجهي مل جبس ةرـ ىملن بسمل يبع▪
.ر خهة س رل  مـنرلخم سر يهبم م نىو ـ ملينملبىمل قبفمل جبه ةرـ مل يبع▪
.ىربهيرم رلخم سر يهبم م لسىو ـجموبست ةبيبسفة مل فم ▪
.م رب يق   ي   رلأىلبسل مل مقبم ىفقمً رلخم سر يهبم م نىو يق    جم س▪
.رلخم سر يهبم م نىو  جم سفزربهخ  سرلأ رلم ملي ام▪
 عي ام ةفزىتلهعـنهجسوطمقساالىربهيرم رلخم سر يهبم م نىو ملح ام ةرـ ▪

. م حمفظم ر  هيمـزربم 

زرل يمع رهللاافةر ك ضرجهقم -٥ م  ســلمجأر ملقأ عجةلفق  قه ةرلهطـ 
ْ رـ  لةه جبسىطنبسييةسخ  ـننل جةلرله ةبىاي نىر حهم م ولة قةرت
زرل يمىعمرطس .رلخ... ةرل عىرل هأعى مل قي ك   قأرلهط عىع ر خهة سورلهطـ 

سىربهم ر ربهطةدم  ام ة-٦ زرل يمفزرهللاافةر برم لسرل ـ  به م ر مً ىفقرلهطـ 
لهحأ م  ربهط عرلردمبـنش ر  ملأ ابخ  ـننل جةلرله ةبىاي نرل  ةوـى

زورل يمآلبم عيأثجةل لهحأ م رلهطـ  فزر  رلك نئسهـنىر له م ةرل  ةوـى
زرل يمعمرطسفزربرم كرلردمبـنجأ علْ ملأ اب ل متتهعف لةنر خهة سورلهطـ 

هم تهع زرل يمىعمرطس ةرـ ملن بسفزـى .ر  م  ـخهةففزرلهطـ 

عى سوربه ق م رلطدب بسرلك ر ثعىرلدب بسرله م ر عىرلظ رئةك ضيأىث-3
ةرضك ضرويرم  ـ هموه مـملةاممفز هأملهطةبىرلي ربه ق س م رهللااى  سعىرهللاـا
ىعرلأرخةبسربه م ر ـ لةه مـما ر ةامرمتخ  ـننل جةلرله ةبىاي ن

.ربقت يسر لت رملبجبسـل هأفم اطم فزرلخم  بس
زورله مل يمربةملدطسرلق روم ك ضمل  بمملهطةبترةي بسملحأ م -4 ىملن بسطـ 

 ي ن رليرب  قم جةلىرله ةبىر لت رملبجبسور، ةر بسرهللاائأرفملحقب آلبم 
م لةق رولن اسـةر  سك يمنل جةلرله ةبىاي نوربنظيسرل هسمل ر هع 

زولة يمربنظيس .ربقت يسبسر لت رملبجلهن بست أ ةه هطةبـمىت أ مرلهطـ 

زرل يم  ئيبسرله جبس ةرـ قةس-1 لي جسوىربربة بسر،ج  ىلم مفزرلهطـ 
ـننل جةلرله ةبىاي نى ةرـجهمورلحملبس م لت رملبجبسر،ج ـبسرله جبسىلسل 
ملن بسفزربهط جم  جيب ىلسل ور،ج  ـجم فز مبهخ  م ر له موسخ  
جم    ئيبسلةه جبساج ـ  ةومـ  زورل يمـى ربقت يسبجبسر لت رملىتل ا رلهطـ 
زرل يم ى  له  بم .رلهطـ 

آلبم ينمرلهط جبسعجيملهعملن بسفز    م ربهط جم ك ض  ر هع  ي ن-2
ىاي ن هعوـرله مى  م فعىك يةهعورهللاافةر ـ ةفسجأ ويبجسر لت رملبجبسوملن بس
فزم كـرلكمرلدطمقسئسهـنو هعـهط عو طمقساجأر خ  ـننل جةلرله ةب
زورل يم ئأرفعملحقب ع مـنرهللاافةر ـ رله مـمفزـهيههتلهم حب رلهطـ 

.ليهط ع ه(ت ةاف طمقس)ع ضمربهط عـنو ي نليمرلهط عو

:آليات للتحفيز 
زرل يملمجم رجهيم ▪  م رلرلقطمجم فزلةي ظ م رلخأـسلن ر مينرلهطـ 

.ىرلخم 
ـنحسلهمقمً ىف هعوقمطاالىربؤللم رهللاافةر ـنربهط جم  ق  رلي رهللااجيم ملح ام▪

.ر حمفظسملقأـهمرلي ر خهة سرلخأـم جةلرلح    فزرهللااىل اسشم وبه
رلهقأ أجنرييلممهم هعوقمطاالرلردمبـنربهط جم  ق  رلي رهللااجيم ملح ام▪

بسىظب سجةلل ح     .يكـ 
طملبمهم ق  ع  جبرلهط جبسرهللااجيم فزربرم لسـنلمجم جأ ملخ بص▪

.رلهخةجشهم ةجةل ح مييإرل مـ س
زورلهرل يمفزترم كرلي ر خهة سىربؤللم لألفةر رب ن و رلهح م ▪ ل  هأىفقمً طـ 

زرل يمفزربدسى  ىرل قي .رلهطـ 

جم  م  ط ام ة-7 ت رملبجبسرلملن بسفز ى ئمجةل ؤ ةقأـيم مبنظيسرل يمـى
زرل يم ربنظيسهللاا رت ى اسـةر  سخ  ـننل جةلرله ةبىاي نورلهطـ 

زرل يمفزهللاامرط هم .ربقت يسر لت رملبجبسىف رلهطـ 
زرل يمع رلد ضرجهقم -8  هطةبى ر  هي فزفة عو ه ق  ع  ي نرلهطـ 

ملقأ يهمهع رلي رلهط جبسرهللااجيم    ةجةللةدمً  ؤ ةـيم هلةقبم ـ بنسـهم ر 
س مبهم ر قم يساجأر خ  ـننل جةلرله ةبىاي نلةيجهي و  كمبم لةقرل ـ 

ئسهر رهللاافةن،للمبملأ ا بس ةرـ ىمل يبعر خهة سورلهط جبسرهللااجيم ـنجيم
ئسهرليلمب ى  رلهط جبس مهللااجيم لةقبم رل بأ م رهللاا ةمل مبوـ ربهم ر و
.ربهم ر 

:آليات اقتصادية  
.رلدطملسجةللةقضمتلةردمبجيمفة مل فم ▪
.مرل يل    يهبم م ىفقمً لةردمبملح اةزملأ اب ةرـ ىملن بسمل يبع▪
.رل يمل    يهبم م ىفقمً رلهخ  بسـجم تهعفزرهللاافةر ل متة ف ▪
.ىربه لطسرل  م ةربرم ي اقمـسجةلرهللاافةر ملأ اب▪
.ى قةبيبمً ـحةبمً رلردمبـرم ي ـنهجم تل ا فزربلمئيس▪
هرلخم  سوىربؤللم رل ي بم و قسجةللة قةرت  م هـرم ي امرمت▪ مك سـى

.  و لهعلق تهعرل قةرتللب ضين يمـنهجمتهموىتل ا تر بةهمو
.رلخ...خم ىر  ر ل ه كولت شبأر  هي وف م لكمفسرقه م  سمل جبس ةرـ جيم▪

:آليات للمرأة والطفل  
رب   وفزهممملق  ع  ي نرلي رلبأىاسىرلحةفرل  م ةرل نمجم ك ضربةعةت ةبع▪

.رب  رسجةلبلمجأتهم  م ةوـرم ي خ  ـنعى
.رليل ا ـهم ر جةلىملأ ا هم ذوهم هموربةعةملق  رلي ربنهجم تل ا ▪
هم ملأ اب▪ .رهللاالةةجةلىرلح مظرب   وى  ر ةرهللااط م و جم سلب بسجةلرهللاـا
ىيم  ةرضلألـربد ةىر ليرمفرلصحبسرلةجم سفزرهللاالملبسربهم ر ربةعةاللمب▪

.رلأ رس  رله خةىيم  ر،جمقسو
م ي ربرىعصحمبىرل قةرتىرهللاا رـمربطةقم ملهضينربةعةجن بموم قمجأةاجأر ▪

.ملط جبسعجيم اال حهم    ـينرلخم س
.مرلط يق    مل مقبسىفقمً يق قهعىمل فم رب مـةسول تـنرهللااط م ييم س▪
.ـ ىل   ئعرلس نرهللااط م ى جم سرهللااط م وىجيملسرهللااط م تل   ـن ▪
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عدد املتطوعني حول العالم
 25 % من الشعب األمريكي مسجل في املنظمات التطوعية

 2٠ مليون بريطاني يقدمون خدمات تطوعية منتظمة
 1٠ مليون فرنسي منخرطني بأعمال التطوع األسبوعية

 ٤5% من الشعب األملاني يمارس األعمال التطوعية مع الجمعيات الخيرية
 عدد املتطوعني في العالم العربي يناهز 9 ماليني شخص

 عدد املتطوعني حول العالم
 إحصائيات التطوع في السعودية

 أنماط العمل التطوعي
 عدد املتطوعني في السعودية

 العدد املستهدف )12٠,٠٠٠( العدد املحقق 192,٤٤8متطوع
 الفرص املستهدفة )٤8,125( الفرص املحققة )837,3٠٠(

 تطوع عام %67
 تطوع مهاري %21

 تطوع احترافي %21
 )18,735,625( ساعة تطوعية محققة

 أعلى املناطق تطوعيأ منطقة مكة املكرمة ثم منطقة املدينة املنورة ثم الرياض
 * االحصائيات لعام 2٠19 من موقع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

الفرق التطوعية يف اململكة
 ال توجد أرقام رسمية لعدد الفرق التطوعية ولكن تشير مؤسسة مساندة ألعمال التطوع أن عدد الفرق التطوعيى يناهز 162 فريق 

تطوعي على مستوى اململكة
 عدد الفرق التطوعية في اململكة

 الجمعيات واملؤسسات التطوعية
 الجهات املوفرة للفرص التطوعية

 تجاوز عدد الجهات املوفرة للفرص التطوعية بناء على )منصة العمل التطوعي(
التابعه ملوقع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 359 جهة

/https://nvg.gov.sa 
الجهات التشريعية للتطوع في اململكة

أهمية مؤسسات العمل التطوعي ودورها يف جتويد ممارساته

مـاهو الـتـطوع ؟
أو  مالي  بذل  ملجتمعه  مقابل  بال  إنسان  أي  يبذله  الذي  الجهد 

عيني أو بدني أو فكري يقدمه اإلنسان عن رضا وقناعة بدون مقابل 
بقصد خدمة البشر خدمة إنسانية وطنية تهدف إلى حماية الوطن وأهله 

من أي خطر  املتطوع هو الشخص الذي يسخر نفسه طواعية ودون إكراه أو 
ضغوط خارجية ملساعدة ومؤازرة اآلخرين

اأحمد بن �شالح الرماح
االأمني العام/موؤ�ش�شة عبدالقادر املهيدب اخلريية

دي
سعو

ال�
ع 

طو
الت
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وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية )مؤسسة العمل التطوعي(

تأسيس وتفعيل أقسام التطوع في منظمات القطاع الغير الربحي، وتوفير الفرص 
التطوعية

لها، واستقطاب املتطوعني وتوظيفهم، بحسب قدراتهم وتوافرالفرص.
 تأهيل وتدريب املتطوعني بحسب املهمة ومتابعة املتطوع أثناء األداء وتكريمه ونشر

إنجازاته بعد القيام بالعمل التطوعي.
 وضع وتوحيد األنظمة واألدلة الخاصة بالتطوع

 تعزيز مفهوم التطوع التخصصي من خالل برنامج هارون والذي يسهم في إشراك ذوي
الخبرة والتخصص في املنظمات ذات العالقة

 التكامل مع البرامج التدريبية في صندوق املوارد البشرية لتمكني املتطوعني.
 كيف أتطوع ؟

أنماط العمل التطوعي
أختر قضية إجتماعية ماسة

اختر عددا قليال فقط من القضايا التي تحظى باهتمام املجتمع
اختر القضايا محل اهتمام االطراف الرئيسة صاحبة املصلحة ،العمالء ،

املستثمرون ، القادة املؤسسون
إبتعد عن القضايا التي ينقسم حولها املجتمع و يختلف في املواقف تجاهها

بشكل حاد
 أنماط العمل التطوعي

أفضل املمارسات إلختيار مبادرات اجتماعية لدعم
قضية

 1- اختر املبادرات األكثر قدرة على تحقيق االهداف و الغايات املتصلة باألعمال
 2- اختر مبادرات تلبي حاجة ذات اولوية بالنسبة للقضية

 3- اختر مبادرات متعددة من اجل قضية واحدة
 ٤- اختر مبادرات تمثل منفعة قصوى لشركاء مجتمعيني اقوياء

 5- اختر مبادرات لك فيها تاريخ من الخبرة
 6- اختر مبادرات من شأنها دعم املوارد الوفيرة الحالية

 أنماط العمل التطوعي
 تجويد املمارسات التطوعية 1من 3

 تجذير أعمال التطوع وتبنيه من اإلدارة العليا كدستور ثابت للوصول الى مرحلة البروبونو
 مساعدة القطاع الثالث في تخطيط اإلدارة املالية

 تقديم حلول إبتكارية غير مطروقة في دعم املجتمع نظرا لوجود املمكنات الهائلة
 مساعدة األسر الضمانية ومن في حكمها في فن إدارة الحياة املالية

 تأسيس وحدات للتطوع في املكاتب الرئيسية
 أنماط العمل التطوعي

 تجويد املمارسات التطوعية 2 من 3
 تحويل اإلستثمار املجتمعي الى أداة إقتصادية

 رفع مساهة القطاع الغير الربحي في الناتج املحلي اإلجمالي الى 5 %
الوعي املجتمعي ومحاربة األمية املاليةرفع  

 تبني مشاريع مواطنة كبرى لإلستجابة ملتطلبات املجتمع
دعم تطوير خارطة حرارية متقدمة ملعرفة مفاصل األلم املجتمعي ومحاولة عالجها جذريا 

أنماط العمل التطوعي 
 تجويد املمارسات التطوعية 3 من 3

 دعم منصة التطوع الرئيسية
 تبني تطوع املدارس والجامعات »مبادرة رشيد«
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إدخال التطوع كمؤشر رئيسي في تقييم املوظفني
 التكفل بتدريب املتطوعني حسب املجاالت ذات األهمية القصوى
 املؤتمر السنوي الخيري » على غرار بنك اإلتحاد السويسري »

 خدمة صكوك األوقاف من خالل التثبت بالقضايا املالية
 خطة التطوير للفرق التطوعية

 أنماط العمل التطوعي
 ملاذا خطة التطوير الشخصية؟

 الشيء إذا لم يكتب ال تتم متابعته
 ال توجد خطط شفوية  أن تكون عندي خطة وأنفذ جزءا منها خيرا من أن ال تكون عندي

خطة
 أصحاب الخطط هم الذين يصلون  من يخطط يترك أثرا

 كيف أصيغ خطتي الشخصية؟
Career Path أنماط العمل التطوعي  خطة التطوير الشخصية للمتطوع  املسار املهني البعيد األجل 

Individual Development Plan خطة التطوير السنوية 
 أنماط العمل التطوعي

 خارطة الطريق للوصول للمليون متطوع
 كيف السبيل للوصول ملليون متطوع؟

 األصل هو الوصول ملليون متطوع متخصص بروبونو
 غرس التطوع في مناهج الدراسة

 من كل مدرسة يبرز عدد ثابت من املتطوعني
 مبادرة في كل بيت متطوع
 البيئة املسجدية التطوعية

 تطوع القطاع العام
 تطوع الشركات

 ميثاق التطوع
 منصة العمل التطوعي
/https://nvg.gov.sa 

 منصة موجودة في موقع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
 حقوق وواجبات املتطوع
 حقوق وواجبات املنشأة

 الربط مع مركز املعلومات الوطني
 الحصول على الفرص التطوعية

 توثيق الساعات التطوعية
  عدم الدخول في عمليات تشغيلية  التأكد من تحقيق األثر املجتمعي  املوائمة مع الخارطة الحرارية

املبادرات يجب أن تكون مستدامة 
 اإلهتمام ببناء طاقات العنصر البشري

 نصائح عامة
 أنماط العمل التطوعي

 خطة نجاح أي عمل
 اإلخالص-  التركيز-  املثابرة والعمل الدؤوب-  األصالة واملعاصرة- الصبر واملصابرة- الخطط الواقعية- الفريق الشغوف

اإلستدامة
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التعليم : جامعة البرتول واملعادن 
1985 �شبتمرب االلتحاق باجلامعة : 

1990اأغ�شط�شط  �شنة التخرج : 
احلالة االجتماعية : متزوج )3اأبناء وبنت (

الوظيفية احلالية : 
االأمني العام ملوؤ�ش�شة عبدالقادر املهيدب اخلريية 

الوظيفية ال�شابقة :
اأرامكو ال�شعودية )دي�شمرب -1990اأغ�شط�ص 2018(

جمال العمل :
هند�شة م�شاريع ، توليد طاقة،حتلية مياه ، م�شاندة عمليات الت�شنيع واالإنتاج للزيت والغاز واالعمال 

امل�شاحبة 
امل�شمى ال�شابق :

م�شت�شار اأعلى للم�شوؤولية االجتماعية )املواطنة(
ال�شرية العملية واملهنية :

منذ التحاقه ب�رشكة اأرامكو ال�شعودية بعد تخرجه مبا�رشة  من جامعة البرتول واملعادن  عمل اأحمد 
بقطاعات هند�شية كترية يف خمتلف اأنحاء اململكة وخارج اململكة فيما يلي التدرج الوظيفي املزّمن :

1990 / مركز االأبحاث والتطوير ،الظهران 
1992/ عمليات االإنتاج ،اأبقيق

1996/ عمليات االإنتاج ال�شفانية )الياب�شة واملغمور ( 
1998/ م�شفاة الريا�ص 

2000/ م�شفاة جدة 
2003/ �رشكة GE باري�ص 

2005/قطاع الهند�شة الرئي�شي الظهران 
2006/متخ�ش�ص هند�شي ، الظهران 

2013/ م�شت�شار هند�شي للم�شاريع ، الظهران 
حتى تاريخه / م�شت�شار اأعلى  للم�شوؤولية االجتماعية يف �رشكة اأرامكو 

التنقالت الكثرية  حيث تعرف على �رشكات  اأحمد مهارات علمية ومهنية مميزة من خالل  اكت�شب 
كبرية يف ذات القطاع وكذلك يف قطاعات اأخرى  يتخ�ش�ص حاليا يف جمال توليد الطاقة وحتلية املياه . 

يع�شق اأحمد العمل اخلريي منذ اأن كان يافعا فكان يرعى اأرامل يف نف�ص القرية التي ن�شاأ وترعرع فيها 
منذ اأن كان عمره ع�رش �شنوات وكانت الرعاية ت�شمل  ق�شاء احلاجات اليومية و�شوال اىل متابعة اأمور 
املراحل  اأثناء  امل�شري  القرية  ثم وا�شل  امل�شت�شفيات والتي كانت بعيدة عن  الطبابة اخلا�شة بهن مع 
التوعوية  وجهود  املكتبات  ورعاية  الك�شافة  مثل   الالمنهجية  الن�شاطات  عرب  والثانوية  املتو�شطة 
املجتمعية ون�رش الثقافة يف جمال اأما مرحلة اجلامعة فقد كانت زاخرة باالعمال اخلريية والثقافية علما 
باأن تخ�ش�شه كان يف جمال هند�شة عمليات الت�شنيع الكيمائية والكيمياء ال�شناعية من جامعة امللك  
فهد للبرتول واملعادن . ثم انطلق بعد ذلك يف افاق العامل  ليبداأ احلمالت االغاثية  يف اأفريقيا اإبان املجاعات 
التي ع�شفت بالقرن االفريقي يف بدايات ال�شتعينيات امليالدية  وا�شيا واأوا�شط  اأوروبا اإبان اأزمات البلقان 
جمعاء  الب�رشية  وخدمة  التفرقة  لنبذ  اأحمد  �شعي  فقد  ال�شعوب   ترابط  اأ�شا�ص  املعرفة  اأن  وحيث   .
وتقريب امل�شافات عرب طرح مبادرات بناء مثل املتحف الثقايف واحل�شاري يف �شوي�رشا والوقف التعليمي 
يف �رشيالنكا وبناء  قرى للمهجرين وامل�رشدين حول العامل يف الفلبني و�رشيالنكا واإندوني�شيا ومتا�شيا  
امل�شاريع  معظم   اأحمد  ركز  فقد   ) الأهله  خريكم  )خريكم  وال�شالم  ال�شالة  عليه  الر�شول  قول  مع 
واجلهود اخلريية داخل اململكة العربية ال�شعودية وهذه امل�شاريع على �شبيل املثال ولي�ص للح�رش ما 

يلي 
اململكة  م�شتوى  وعلى  امل�شتفيدين  من  املئات  يقطنه  خريي  1-اإ�شكان 

داون  ملتالزمة  تاأهيلي  2-مركز 
الرئي�شية  املناطق  يف  تعليمية  3-مراكز  

الفقرية  االأ�رشة  لتاأهيل  تدريبية   مبادرات   -4
ال�شعودي  الطعام  5-بنك 

م�شتدامة  اأوقاف   -6
املجمتع  يف  م�شتدامة  م�شاريع  الإن�شاء  والهادفة  اخلريية  )و�شارعوا(  7-مبادرة 

وبهذا  لالخرين  واخلربات  التجارب  ونقل  اجلهود  توحيد  ب�رشورة  ب�شدة  الرماح  اأحمد  ويوؤمن 
املنفعه  وتتعاظم  العاملني بهذا احلقل لتعم  ال�شياق فاإنه ين�شق اجتماعات دورية مع كل 

الفوائد من �شمن مبادرة )نتكامل ( كما اأنه يف الوقت احلا�رش يتوىل  قيادة وي�شارك بالعدد 
من برنامج خلدمة املجتمع و�شاهم بتاأ�شي�ص الكثري منها داخل اململكة  وخارجها ونهجا 
لالحرتاف باالعمال و�شعيا لدميومتها فاأن االعمال واملبادرات التي يقودها ي�شعى اأن تكون 
واجلمعيات  اإدارات  جمال�ص  يف  ي�شارك  فاأنه  وختاما  واملوؤ�ش�شي  امل�شتدام  للعمل  اإمنوذجا 
غري  م�شت�شارا  ويعمل  احلكومية  �شبه  والربامج  اخلريية  املوؤ�ش�شات  من  للكثري  العمومية 
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االيتام  نوادي  تاأ�شي�ص  فريق  قيادة   -32

اخلري جوامع  جمعية   -33

حاصله على تصنيف مستشار

د/عزيزه العنزي
السعودية

��الرياض - الدمام��������Dr.azizah.alanazi@gmail.com

المؤهالت العلمية:

التدرج الوظيفي:

بكالوريوس خدمة اجتماعية.����

مستشار متفرغ بوزاره العمل والتنمية االجتماعية.

أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

محاضر بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

- ورقه علميه منشوره في مؤتمر جامعه ظفار بعنوان دور المنظمات االجتماعيه 
   في التعامل مع جائحة كورونا. 

- تحديات االستدامة المالية في الجمعيات األهلية وسبل مواجهتها 
   منشور في مجلة جامعة ام القرى.

- التحديات التي تواجه الجمعيات األهلية في تحقيق اإلستدامه رسالة الدكتوراة.
- التخطيط لتفعيل دور الطالبات الجامعيات للمشاركة في العمل التطوعي

   منشور في مجلة جامعة حلوان.
- الفوائد البدنية والنفسية واالجتماعية العائدة على المتطوع 

   تحت النشر في مجلة جامعة القصيم.
- ورقة عمل منشورة في منتدى استقرار (تغيير نمط السلوك االستهالكي لألسرة 

   السعودية وتأثيره على استقراره).
- اسهامات المنظمات االجتماعيه في الحد من تداعيات ازمة كورونا في المجتمع 

  السعودي منشور في مجلة الدراسات االجتماعيه بجامعة الملك سعود

- رؤيه استراتيجية في إدارة المخاطر للجمعيات االهلية (جائحة كورنا انموذجا).
- آليات وتحديات التسويق االجتماعي في الجمعيات األهلية.

- تأليف كتاب عن العمل التطوعي في الواقع االفتراضي.
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ماجستير خدمة اجتماعية - ادارة مؤسسات وتخطيط اجتماعي.
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اإلنتاج العلمي:

مشاريع األبحاث الجارية:

المهارات:

التواصل الفعال.
التدريب والتخطيط.

اإللقاء والتقديم.

البحث العلمي.

الحاسب اآللي.
برامج األوفيس.

القيادة واإلدارة.

عضو خارجي للجنة االستشارية بقسم علم االجتماع والخدمة 
االجتماعية.

عضو في لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس.
عضو في لجنة خدمة المجتمع.

عضو في اللجنة الطالبية.عضو في لجنة الجودة والتطوير.

عضوية اللجان في الجامعة:

- عضو فريق الخبراء في مشروع نمذجة وتطوير دور الرعاية االجتماعية في المملكة.
- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في وضع استراتيجية االستثمار االجتماعي 

   (خاصة بالجمعيات األهلية ولجان التنمية االجتماعية) في ورشة عمل ابرز 
   القضايا االجتماعية التي يمكن ابتكار حلول لها من خالل االستثمار االجتماعي.

- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في تطوير االستراتيجية لبنك التنمية 
   االجتماعية في ورشة عمل افق تطوير الخدمات المعززة للشمول المالي.

- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في ورشة عمل مؤسسات المجتمع المدني 
   اإلفتراضية (خارطة الطريق في التنمية المستدامة بالمملكة).

- تطوع في جمعية الوفاء الخيرية.
- تطوع في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

المشاركات واإلسهامات:

عضو دائم للجنة العلمية في جامعة ظفار.
عضو في الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية.

عضو في المركز الوطني للدراسات االجتماعية.
عضو في جمعية الدراسات االجتماعية.
عضو في الجمعية السعودية للجودة.

- تنفيذ ورشة عمل لصالح جمعية سند األهلية بعنوان 
  (االحتياجات االجتماعية والنفسية واالقتصادية ألمهات أطفال 

  مرضى السرطان).
- مالكة مبادرة عقد شراكة مع معهد االدارة لتنفيذ دبلومات 

  في تنمية القطاع غير الربحي.
- مالكة مبادرة عرض تجارب المميزه والناجحه في استدامه 

  المنظمات غير الربحية و جائزه وزارة الموارد البشريه والتنمية 
  االجتماعية لمنظمات غير الربحية.

- مالكة مبادرة رخصة المدير التنفيذي في الجمعيات األهلية.

عضوية الهيئات و الجمعيات العلمية:

الدورات التدريبية وورش العمل:

- دورة ادارة المشاريع.
.TOT دورة تدريب المدربين -

- دورات في البحث العلمي والتخطيط واالدارة.
- المشاركة في المؤتمر الخليجي األول للعمل االجتماعي العمل 

   االجتماعي والتنمية المستدامة -جامعة ظفار-سلطنة عمان.
- المنتدى األول ألعمال التطوع.

- الملتقى األول للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال 
   عبر اإلنترنت.

- ندوة األمن الفكري.
- منتدى األسرة السعودية األول.

- مؤتمر التنمية اإلدارية.
- الملتقى العلمي نظام مكافحة التحرش -التصورات والتطلعات.

- التحضر ومشكالت المدن.
- الخدمة االجتماعية ومشكالت اإلدمان.

- تفعيل الممارسة المهنية في مجال رعاية األيتام. 

دكتوراه خدمة اجتماعية - ادارة مؤسسات وتخطيط اجتماعي.

دبلوم عال لغة انجليزية.

حاصله على تصنيف مستشار

د/عزيزه العنزي
السعودية
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التدريب والتخطيط.

اإللقاء والتقديم.

البحث العلمي.

الحاسب اآللي.
برامج األوفيس.

القيادة واإلدارة.

عضو خارجي للجنة االستشارية بقسم علم االجتماع والخدمة 
االجتماعية.

عضو في لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس.
عضو في لجنة خدمة المجتمع.

عضو في اللجنة الطالبية.عضو في لجنة الجودة والتطوير.

عضوية اللجان في الجامعة:

- عضو فريق الخبراء في مشروع نمذجة وتطوير دور الرعاية االجتماعية في المملكة.
- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في وضع استراتيجية االستثمار االجتماعي 

   (خاصة بالجمعيات األهلية ولجان التنمية االجتماعية) في ورشة عمل ابرز 
   القضايا االجتماعية التي يمكن ابتكار حلول لها من خالل االستثمار االجتماعي.

- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في تطوير االستراتيجية لبنك التنمية 
   االجتماعية في ورشة عمل افق تطوير الخدمات المعززة للشمول المالي.

- المشاركة كأحد الخبراء المختصين في ورشة عمل مؤسسات المجتمع المدني 
   اإلفتراضية (خارطة الطريق في التنمية المستدامة بالمملكة).

- تطوع في جمعية الوفاء الخيرية.
- تطوع في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

المشاركات واإلسهامات:

عضو دائم للجنة العلمية في جامعة ظفار.
عضو في الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية.

عضو في المركز الوطني للدراسات االجتماعية.
عضو في جمعية الدراسات االجتماعية.
عضو في الجمعية السعودية للجودة.

- تنفيذ ورشة عمل لصالح جمعية سند األهلية بعنوان 
  (االحتياجات االجتماعية والنفسية واالقتصادية ألمهات أطفال 

  مرضى السرطان).
- مالكة مبادرة عقد شراكة مع معهد االدارة لتنفيذ دبلومات 

  في تنمية القطاع غير الربحي.
- مالكة مبادرة عرض تجارب المميزه والناجحه في استدامه 

  المنظمات غير الربحية و جائزه وزارة الموارد البشريه والتنمية 
  االجتماعية لمنظمات غير الربحية.

- مالكة مبادرة رخصة المدير التنفيذي في الجمعيات األهلية.

عضوية الهيئات و الجمعيات العلمية:

الدورات التدريبية وورش العمل:

- دورة ادارة المشاريع.
.TOT دورة تدريب المدربين -

- دورات في البحث العلمي والتخطيط واالدارة.
- المشاركة في المؤتمر الخليجي األول للعمل االجتماعي العمل 

   االجتماعي والتنمية المستدامة -جامعة ظفار-سلطنة عمان.
- المنتدى األول ألعمال التطوع.

- الملتقى األول للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال 
   عبر اإلنترنت.

- ندوة األمن الفكري.
- منتدى األسرة السعودية األول.

- مؤتمر التنمية اإلدارية.
- الملتقى العلمي نظام مكافحة التحرش -التصورات والتطلعات.

- التحضر ومشكالت المدن.
- الخدمة االجتماعية ومشكالت اإلدمان.

- تفعيل الممارسة المهنية في مجال رعاية األيتام. 

دكتوراه خدمة اجتماعية - ادارة مؤسسات وتخطيط اجتماعي.

دبلوم عال لغة انجليزية.

اللجان والهيئات العلمية ال�شابقة :

اللجان والهيئات اخلريية احلالية : 
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د. يو�شف بن عثمان احلزمي
اأمني عام موؤ�ش�شة االأمرية العنود اخلريية

دي
سعو

ال�
ع 

طو
الت

أبرز التجارب العاملية يف العمل التطوعي وسبل 

تطبيقها يف اململكة العربية السعودية 

 :المحتويات 

 .المقدمة :              أولًا
 .تعريف التطوع الدولي :  ثـــــانــــيـــــًا  
 .أهمية التطوع :  ثـــــالــــثـــــًا  
 .أنماط التطوع :    رابــــــعــــــــاً 
ـــــــات : خامســــــــًا  شـــــــروط واقـــــــو  ووا ب

 .المتطوع  الدولي 

 :المحتويات 

ً هيئــــات ومتسســــات التطــــوع :  سادساااااا
 .الدولي 

 .تحديات التطوع :  سـابـــعـــًا 
ـــــــــًا  التطــــــــوع الــــــــدولي والتجربــــــــة :  ثـامـنـ

 .السعودية 
 .الخالصة :  تــاســعــًا 
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