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أوال: مقدمة
عملـــت منذ عـــام 1988م يف العمل اخلـــريي والتطوعي، ف�سال عن 
تطوعي املبكر يف الك�سافة باملرحلة الثانوية، وكان اأبرز قرار اتخذته 
يف حياتـــي حينما قدمـــت ا�ستقالتي عـــام 1989 م والتحقت بالعمل 
االإغاثـــي بلجنة الرب االإ�سالمية مديرًا للموارد الب�سرية، ثم يف هيئة 
االإغاثة االإ�سالمية العاملية يف العام 1990م كمدير لل�سئون االإدارية، 
ثـــم نائبا للمديـــر االقليمي، تال ذلك انتقايل مديـــرًا الإدارة املكاتب 
املحلية يف جدة عام 1991م بطلب من اأ�ستاذي الفا�سل واخلالق د. 
فريـــد بن يا�سني قر�سي - رحمه اهلل - االأمـــني العام للهيئة اآنذاك، 
ثم لرغبتي يف اإكمال درجة الدبلوم العايل من اأجل حت�سني اأو�ساعي 
االقت�ساديـــة التي طاملـــا اأهملها العمـــل اخلريي الذي يـــاأكل اأبناءه 
بحجـــة الزهد اأو االحت�ساب، انتقلت مديـــرًا اقليمًا للهيئة يف االأردن 
ف�سرعـــت يف الدرا�سة يف الوقت نف�سه. و�ساهد املقال... اأنني ُدفعت 
دفعًا لتخ�س�ض امل�ســـارف االإ�سالمية لتح�سني دخلي، وهلل احلمد، 
فاالأزمـــة جادت بالفر�ســـة واأكرث حينما ترقيـــت يف العمل امل�سريف 
االإ�سالمـــي مديرًا للتدريب، ثم مديـــرًا للت�سويق يف �سركة الراجحي 
امل�سرفيـــة لال�ستثمار، ثم نائَب رئي�ٍض لال�ستثمار، ثم مديرًا اإقليميًا 
لبنـــك في�سل االإ�سالمي باملنطقـــة الو�سطى، اإال اأن قدري فيما يبدو 
هـــو العمل اخلريي. واليوم اأنـــا اأمينًا عامًا الإحـــدى اأكرب املوؤ�س�سات 
اخلريية )موؤ�س�ســـة االأمرية العنود اخلريية( ورئي�سًا تنفيذيًا للعنود 
لال�ستثمـــار »الوقف«، واأعمل برعاية نخبـــة من االأمراء على راأ�سهم 
�ساحـــب ال�سمو امللكي االأمري حممد بـــن فهد بن عبدالعزيز، ونائبه 
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�ساحـــب ال�سمو امللكي االأمـــري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز مع باقي 
االأمـــراء وجمل�ض االأمنـــاء املوقرين، الذيـــن جعلـــوا املوؤ�س�سة تلتزم 
باأمريـــن هامني هما: اإنفـــاذ و�سية الوالدة امل�ســـون االأمرية العنود 
بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي اآل �سعود، والثاين: القرب من 
حاجة املجتمع ال�سعودي وحماكاة التطور واحلراك الثقايف باململكة 
العربية ال�سعودية، التي جاء على اإثرها تاأ�سي�ض مركز العنود الدويل 
للتدريـــب، مركز االمرية العنود للحمايـــة االجتماعية، مركز العنود 
احل�ســـاري، ومركز االأمرية العنود لتنميـــة الطفل )�سدن(، ومركز 
االأمرية العنود لذوي االإعاقة، ومركز االأمرية العنود لتنمية ال�سباب 
)وارف(، الـــذي قال عنه �سمو االأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز: 
»ثقتـــي يف ال�سباب ال�سعـــودي كبرية، ولكن لـــدي خماوف ترتكز يف 
اأمـــور عدة، منهـــا: الفهم اخلاطئ للدين، حيـــث اأن عقيدة التوحيد 
هـــي االأ�سا�ض لن�ســـاأة الدولة وا�ستقرار االأمن، لـــذا اأدعو ال�سباب اأن 
يبحثوا عن االأ�سخا�ض والعلماء املعروفني بالتدين ال�سحيح والذين 
هـــم اأهل العلم ال�سرعي ال�سحيح، حيـــث اإن العقيدة تكر�ض املعاين 
 ، الطيبـــة وال�سليمـــة يف قلوب ال�سبـــاب، الأنهم يحملون اخلـــري دائمًاَ
واأال ينجرفـــوا وراء بع�ض الفرق التي ابتلى اهلل بها امل�سلمني اأخريًا، 
والذيـــن يحاولون ن�ســـر اأفكارهـــم الهدامة �ســـواًء الدينيـــة منها اأو 
التغريبيـــة. ويجـــب على ال�سباب اأن يكونوا فخوريـــن بدينهم اأواًل ثم 
ببلدهـــم وعروبتهم، وعدم االن�سياق وراء احل�ســـارة الغربية ب�سكل 
اأعمـــى، بـــل يجب علينـــا اأن ن�ستفيد من ح�سارتهـــم االأ�سياء الطيبة 
التـــي ال تتعار�ض مع ال�سريعة هذه من ناحيـــة، اأما من ناحية اأخرى 
فاإننـــي اأتخوف علـــى ال�سباب من اآفـــة املخدرات التـــي عمت العامل 



9

واأ�ســـاءت ل�سعوب عدة اأنزلتها للح�سي�ـــض، وموؤ�س�سة االأمرية العنود 
كانـــت من املوؤ�س�ســـات الرائدة يف جمال الوقايـــة من املخدرات نحو 
قمـــع هذه االآفـــة، ولدينا ثقة يف اهلل اأن يحفـــظ �سبابنا الذين نفخر 
بهـــم، واآخرهـــم ال�سباب الذيـــن اجتمعنا بهم يف املوؤ�س�ســـة واأطلقنا 
معهـــم مركز وارف وقادوا مبادرة م�سجدي ولديهم م�ساريع اأخرى، 
اإنني فخور بهم، واأعتز بكل مواطن �سعودي، وخ�سو�سًا اأن امل�سوؤولية 

العظمى �سوف تعّلق على كواهلهم«.
اإن روعة اتخاذ القرار االأخري هي يف توقيته، فالعامل العربي يع�سف 
مـــن حولنا بربيع عماده ال�سباب، ومن املوؤكـــد اأن �سبابنا ال�سعودي، 
الـــذي تبلـــغ ن�سبتهم 60 % من اإجمايل عدد ال�ســـكان، ال يعانون تلك 
امل�ســـكالت ال�سيا�سيـــة العميقة مـــن امتهان الكرامـــة، اأو امل�سكالت 
االقت�ساديـــة لدرجة البوؤ�ـــض والعوز والفاقة، اإمنـــا يف جممله يعاين 
من �سيـــاع الطاقة الفائ�سة وقنوات التعبـــري وامل�ساركة االجتماعية 

والتنموية، ف�سال عن فر�ض اكت�ساب املهارات والفخر باالإجناز. 
اإّن روعـــة القـــرار تتمثـــل اأي�ســـًا يف جت�ســـري الفجـــوة بـــني القيادات 
ال�سابـــة ومراكز النفوذ والتاأثري، وهذا ما حدث حينما اأنفذت رغبة 
�سمـــو االأمري، وما هالنـــي اأنني تعلمت من ال�سبـــاب ما جعلني اأفخر 
بطالئـــع ال�سبـــاب ال�سعودي من فتيـــات و�سبان مل�ســـت فيهم التعليم 
النوعـــي الذاتـــي والثقة والوعي احل�ســـاري العام وكفـــاءة التنظيم 
والعمل، و�سيُء من قلة اخلربة والعاطفة اجليا�سة التي قد تاأخذهم 
باجتاهـــات خاطئة، مع احلـــذر من فر�ض الو�سايـــة واالأبوية عليهم 
اإمنا نحتاج اإىل التعامل معهم بندية ونخاطب عقولهم قبل قلوبهم. 



�أوال: مقدمة

10

اإّن اأملي بداأ يكرب ويكرب ويتعزز حينما عملت على تاأ�سي�ض فريق مركز 
االأمـــرية العنـــود لتنميـــة ال�سبـــاب )وارف(، مبعية نخبة مـــن العقول 
ال�سعوديـــة املمتازة وهم: اأ. همام اجلريد واأ. اأمل احلميد، و اأ. م�سعل 
القا�سب، و اأ. حممد ع�ســـريي، و اأ. عثمان احلزمي، و اأ. عبدالرحمن 
اجلزازي، و اأ. جنالء بارا�سني، اأ. اأ�سماء طابعجي حيث ال منلك نحن 
جيـــل التاأثري من موجهني وروؤ�ساء �سوى ت�سهيـــل مهمة هوؤالء ال�سباب 
يف بنـــاء ال�سعودية اجلديـــدة، ونرعى خطواتهـــم بخرباتنا ونزودهم 
بالتاأهيـــل االإ�سرتاتيجـــي املعريف، ومن هنا جاءت فكـــرة الكتاب »قوة 
التطـــوع« )Power of Volunteering(، والـــذي حتـــول اإىل حقيبـــة 
تدريبية لتعليم اأ�سا�سيات التطوع، ف�ساًل عن اإنتاج كتيب مفيد يحوي 

نبذة تعريفية عن التطوع توفر احلد االأدنى الثقايف للمجتمع. 
اإّن مركـــز وارف �سيكون اأحد اأهم املراكز ال�سبابية يف العامل العربي 
خـــالل الثالث �سنـــوات القادمـــة، واالآن هو االأبـــرز باململكة العربية 
ال�سعوديـــة وهو مثلها الوطني يف املنظمـــة الدولية للجهود التطوعية 
وهدفـــه التخطيـــط وتنفيـــذ التطـــوع بجميـــع اأ�سكالـــه، ثـــم تقـــدمي 
اال�ست�ســـارات املهنيـــة والدعـــم املـــادي ملوؤ�س�ســـات املجتمع اخلريي 
واملـــدين ال�سعـــودي بحيـــث ننقـــل التجربة بنظـــام الــــ »فرين�سايز« 
)Franchise(، ليكـــون امل�ستفيـــد النهائـــي كل املوؤ�س�ســـات املعنيـــة 
بال�سباب ثم ال�سباب اأنف�سهم. اإن اال�ستثمار يف قيم وجتارب النجاح 
هي التي �ستعجل بالنتائج يف زمن قيا�سي نت�سابق نحن وتداعياته. 

لقد ا�ستفدت يف اإعداد هذا الكتاب من مراجع رئي�سة، واأبرزها كتاب 
للدكتــــور باتري�سيا ميهايل بعنوان » تعّلــــم االهتمام« وكتاب االأ�ستاذة 
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القديــــرة اأمــــاين قنديل التــــي طبعت املوؤ�س�ســــة �سل�سلتهــــا يف التنمية 
والتمكــــني »الدليــــل االأ�سا�ســــي الإدارة برامج العمــــل التطوعي« الذي 
اأ�سدرتــــه موؤ�س�سة ال�سبيعي اخلريية، كمــــا اأود االإ�سادة باجلهود التي 
تقوم بها �ساحبة ال�سمو االأمرية/ نوف بنت في�سل بن تركي )رئي�ض 
منتدى الغد(، وقد اطلعت على نتاجهم التدريبي، واالإ�سادة مو�سولة 
لالأ�ستاذ/ جنيب الزامل )ع�سو جمل�ض ال�سورى ال�سعودي ال�سابق(، 
وكذلــــك اأ�سجل اإعجابي بجهود جمموعة من ال�سعوديني الذين بذلوا 
بامتيــــاز للعمــــل التطوعــــي، وهم: االأ�ستــــاذ/ حممــــد القرنا�ض وكيل 
الرئي�ــــض العــــام لرعاية ال�سبــــاب ل�ســــوؤون ال�سباب، الدكتــــور/ خالد 
ال�سريحــــي )املركز الــــدويل للدرا�سات واالأبحــــاث بالعمل اخلريي( 
»مــــداد«، والدكتور/ �سامل الديني )رئي�ض وحــــدة العمل التطوعي يف 
جامعــــة امللك فهد للبرتول واملعادن(، واال�ستــــاذة / هيفاء اآل مقرن 
)الربنامــــج االإمنائي لالأمم املتحدة - مكتــــب الريا�ض(، واالأ�ستاذ/ 
خالــــد الكريدي�ــــض مديــــر اإدارة ال�سبــــاب بالرئا�ســــة العامــــة لرعاية 

ال�سباب.
لقـــد اأ�سافت اأبنتي املبدعـــة والعقل العلمي اأ. اأمـــل احلميد للطبعة 
اخلام�سة مـــن مو�سوعات ممتازة مثل التطـــوع والعامل وغريه، كما 
تـــوىل تدقيق الكتـــاب لغويا املتطوعة الرائعة االأ�ستـــاذة االأدبية منى 
بنـــت طالل بن حزمي، كما قـــام �سكرتريي االأ�ستـــاذ/ حممد اأحمد 
علي طباعة الكتـــاب فال�سكر له، وال�سكر لل�ســـاب امل�سمم القدير/ 
يا�ســـر احلميقاين الـــذي اأخرج الغالف، وال�سكـــر مو�سول ملركز زد 
لالإعالن والعالقات العامة وعلى راأ�سهم اأخي الكبري م. عبداملح�سن 
بن عبداهلل املا�سي الذين جعلوا الكتاب يخرج يف �سورته الالئقة. 





ثانيًا: المجتمع الخيري
والمدني السعودي 



ثانياً: �ملجتمع �خلريي و�ملدين �ل�سعودي 
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اإّن مفهـــوم التطـــوع ب�سكله احلديث ولد من رحـــم املجتمع املدين 
يف الثقافـــة الغربيـــة، يف حـــني اأنـــه تاريخيـــًا هو جزء مـــن العمل 
اخلـــريي يف الثقافـــة االإ�سالميـــة وهناك تطابق كبـــري واختالف 

حمدود بينهما.
1 .)Civil society( :تعريف المجتمع المدني

تاريخيـــًا يعـــود تعبـــري املجتمـــع املـــدين يف اللغـــة االجنليزية اإىل 
عـــام 1594م علـــى االأقل، يف اإ�سارتـــه اإىل اأ�سخا�ـــض يقطنون يف 
جمتمع حملـــي، وفيما بعد اأ�سبح هذا التعبـــري ي�ستخدم مبعنيني 
اأكـــرث حتديـــدًا، االأول: يف ا�سكتلنـــدا خالل القـــرن الثامن ع�سر، 
فح�ســـب النظرية اال�سكتلندية فاإّن املجتمع املدين معناه »املجتمع 
املتح�سر« والدولة غري اال�ستبدادية ذات ال�سلوك امل�سوؤول، وذلك 
علـــى النقي�ض مـــن املجتمع املتوح�ـــض اأو الهمجـــي )انظر حركة 
التنويـــر اال�سكتلندية(، اأما يف اأملانيا خـــالل القرن التا�سع ع�سر، 
وخ�سو�سا يف الكتابات ال�سيا�سية لـ »هيجل«، اكت�سب هذا التعبري 
معنى اأكرث تخ�سي�سًا بعيدًا عن مفهوم الدولة، وقد و�سف هيجل 
املجتمع املـــدين باأنه جزء مـــن »احلياة االأخالقيـــة«، التي تتاألف 
مـــن ثالثة عنا�سر )االأ�سرة، املجتمع املـــدين، الدولة(، واملجتمع 
املـــدين يعترب و�سيطًا بني الرابطة االأ�سرية ذات االعتماد املبا�سر 
واالأوا�ســـر الوثيقة االهتمام، وبني املنظور العـــام للدولة، وبذلك 
فـــاإن املجتمع املدين ي�ســـري اإىل دائرة احليـــاة االجتماعية، حيث 
االأفـــراد يبتغون م�سلحتهم الذاتيـــة اخلا�سة يف اإطار قيود عامة 
معـــرتف بها، اأي االعـــرتاف بال�سلطة العامة للقانـــون والبولي�ض، 
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بجانـــب االإجراءات االأخـــرى ال�سرورية ال�سامنـــة الأمن االأفراد، 
والتي تعترب من ال�سروط امل�سبقة لتحقيق امل�سلحة الذاتية.

اإّن تعبـــري املجتمـــع املـــدين يدل بو�ســـوح على احليـــاة االجتماعية 
واالقت�ساديـــة ك�سق مميز عـــن الدولة، وهذا ما اأكدتـــه املو�سوعة 
احلرة: »املعنـــى االأكرث �سيوعا هو متييز املجتمع املدين عن الدولة 
بو�سفه جماال لعمل اجلمعيات التطوعية واالحتادات مثل النوادي 
الريا�سيـــة وجمعيات رجـــال االأعمال وجماعـــات الرفق باحليوان 
وجمعيات حقوق االإن�سان واحتادات العمال وغريها، اأي اأن املجتمع 

املدين يتكون مما اأطلق عليه اإدموند بريك: )االأ�سرة الكبرية(«.
يهتـــم املرء يف املقام االأول بعملـــه ومعي�سته ليكفي حاجته وحاجة 
اأفراد اأ�سرته بالغذاء وال�سكن وغري ذلك من لوازم احلياة، ولكن 
يوجـــد بجانب هـــوؤالء اأ�سخا�ض كثـــريون يهتمـــون باملجتمع الذي 
يعي�سون فيه، وهم على ا�ستعـــداد للتطوع واإفادة االآخرين، اأي اأّن 
املجتمع املـــدين ينمو مبقدار ا�ستعداد اأفـــراده على العطاء بدون 
مقابل الإفادة اجلماعة وهذا ي�سمى »االإيثار العام« ويف املجتمعات 

املتح�سرة ت�سجع احلكومات على ذلك الن�ساط.)1( 

مـــان، مي�سيـــل - نقلهـــا للعربيـــة: عـــادل الهـــواري و�سعـــد م�سلـــوح - مو�سوعـــة العلوم   )1(
االجتماعية، الطبعة االأوىل - مكتبة الفالح، بريوت 1414هـ، �ض 113.
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2 .)Saudi charitable community(  :المجتمع الخيري السعودي
مـــرَّ املجتمع اخلـــريي ال�سعودي بتطورات تاأرجحـــت بني الرعوية 
والتمكـــني وبـــني املجتمـــع املـــدين واملجتمـــع الدعـــوي وقـــد كون 

�سماته اخلا�سة. 
 :)Pastoralist( يق�ســـد بالعمـــل اخلريي حينمـــا يكـــون رعويـــًا
»عالقـــة مبا�سرة بني طرفـــني اأحدهما مانـــح )Donor( واالآخر 
متلٍق )Recipients( ويهدف الطـــرف االأول اإىل م�ساعدة ودعم 
الطـــرف الثاين »املتلقـــي« الإ�سباع االحتياجـــات اال�سا�سية )مال، 
غذاء، ملب�ض،....( واجلمعيات اخلريية يف هذه احلالة تلعب دور 

الو�سيط بني الطرفني املتربع واملحتاج«. )2( 
وقـــد تطور مفهوم العمـــل اخلريي اإىل عمل موؤ�س�ســـي، ق�سد به: 
»منظمات تطوعيـــة اإدارية غري ربحيـــة )NPO( ت�ستهدف النفع 
العـــام اأو ال�سالـــح العـــام وترتكـــز جمـــاالت ن�ساطهـــا يف احتواء 
املواطـــن واجتذابه لالإ�سهـــام يف عملية التنميـــة من خالل توفري 
التعليم والتدريب والتاأهيل والتثقيف واإيجاد فر�سة عمل له تكفل 

له االعتماد على النف�ض«. 
 )Empowerment( »والتعريف ال�سابق يقودنا اإىل مفهوم »التمكني
وهـــو التوجه الرئي�سي ملنظمات املجتمع املـــدين احلديث، ويق�سد 
بـــه: »توفري عنا�ســـر القـــوة االقت�سادية واالجتماعيـــة وال�سيا�سية 
واملعرفيـــة للفئـــات امل�ستهدفـــة بهـــدف تو�سيع فر�ـــض وحرية هذه 

قنديـــل، د. اأمـــاين، الـــدور املـــدين ملنظمات املجتمع املـــدين من اخلرييـــة اإىل التمكني،   )2(
الطبعة االأوىل، موؤ�س�سة العنود اخلريية، عام 1430هـ، �ض 15
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الفئـــات للح�سول على ن�سيب اأف�سل مـــن عملية التمكني بالتوعية 
والتثقيف واإحداث تغيري يف قيم واجتاهات املواطن و�سلوكه«. )3(

وتـــربز اأهميـــة العمـــل اخلـــريي املـــدين؛ لكونـــه القطـــاع الثالث 
)Third Sector( الـــذي ت�ستمد منه اأي اأمة ح�سورها احل�ساري 
الإحـــداث احلراك املرغوب نحو اأهداف الدولة التنموية، وحتقيق 
التـــوازن الإ�سالح االآثار ال�سلبيـــة للقطاعني العام »البريوقراطي« 
)Bureaucratic( واخلا�ض »الراأ�سمايل« )Capitalist( بتحقيق 
امل�سوؤولية االجتماعية )Social Responsibility(، كما اأنه �ساحة 
الأولئك املفكرين واملب�سرين واأ�سحاب املواهب اخلا�سة الراغبني 
يف ا�ستثمـــار طاقاتهـــم الفائ�ســـة، التـــي مل ت�ستطـــع وظائفهـــم 
ا�ستيعابهـــا الأ�سباب وتعقيدات بريوقراطية اأو �سخ�سية، اأو اأولئك 
االأخيـــار الغيورين علـــى اأوطانهـــم والراغبني يف بنـــاء اآخرتهم، 

ويوؤمنون اأن الدنيا مزرعة االآخرة. 
اإّن االأهـــداف التي �سي�سعى القطاع الثالث »االأهلي« لتحقيقها هي 

يف خم�سة جماالت:
• ال�سعـــي لتلبية حقوق االإن�ســـان االأ�سا�سية، من غـــذاء وك�ساء 	

و�سكن وتعليم وعالج وعمل. 
• حماية حقـــوق املواطنني من املمار�ســـات اخلاطئة »الظلم«، 	

الذي قد يقـــع خارج النظام من موظفـــي احلكومة اأو اأرباب 
االأموال »امل�سوؤولية االجتماعية«. 

)3(  قنديل، د. اأماين املرجع ال�سابق �ض 15. 
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• دعـــوة املجتمـــع اإىل الف�سيلـــة واالأخـــالق وتعزيـــز اأوا�ســـر 	
الرتاحـــم والتكاتف والتكافل؛ وال �سيما يف االأزمات والنوائب 

والكوارث. 
• ا�ستثمـــار طاقـــات املجتمـــع وتوظيـــف مهاراتهـــم اخلا�ســـة 	

وتطويرها وتنمية روح املبادرة وال�سراكة والقيادة.
• متكني املواطـــن واإ�سراكه يف التنمية وحقه يف احل�سول على 	

عمل يكفل له االعتماد على النف�ض. 
اإّن العمـــل اخلريي االأهلي يف اململكة العربية ال�سعودية قطاع مهم 
للغايـــة و�سرورة وطنيـــة رعاها خادم احلرمـــني ال�سريفني امللك 
عبداهلل بـــن عبدالعزيـــز، م�ست�سعـــرا ا�ستكمال احللقـــات كاملة 
)العـــام - اخلا�ض - االأهلي(؛ للنهو�ـــض مب�ستقبل ونه�سة نوعية 
واعـــدة جتعـــل النا�ض م�سوؤولـــني عـــن اآمالهـــم وطموحاتهم التي 
�ساركـــوا يف �سناعتها، وهي الطريقة الوحيدة واملاأمونة والواعدة 
للم�ساركـــة ال�سيا�سيـــة واملتم�سيـــة مـــع طبيعـــة جمتمـــع اجلزيرة 
العربيـــة ومتطلبـــات التحديـــث والتطوير. اإنهـــا البديل العقالين 
وامل�سلحي عـــن نظام االأحزاب ال�سيا�سية الذي يحيل الوطن اإىل 
�ساحة �سراع غرائزي اأو متثيلية كوميدية �ساذجة للدميقراطية.

تقدر االأ�ســـول الوقفية الظاهرة لل�سعـــب ال�سعودي بقرابة )40( 
مليار تقريبا ينفـــق خاللها )4( مليارات ريال �سنويًا تقريبًا عرب 
قنواتـــه الر�سمية، ما قد يعد ال�سعـــب ال�سعودي من اأكرث ال�سعوب 
تطوعـــا، اأما مبادرته التطوعية الذاتيـــة فاأكرث مما �سيذكر اأدناه 

بكثري:
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أ اجلمعياتأاخلرييةأالداخلية	.
�ســـدرت اأول الئحة تنظيـــم العمل ب�سناديق الـــرب عام 1395هـ، 
ثم �سدرت الئحة اجلمعيـــات واملوؤ�س�سات اخلريية عام 1410هـ. 
وقد بلغ عـــدد اجلمعيات اخلريية عام 1432هــــ )591( موؤ�س�سة 

م�سنفة كالتايل: 
�سكل )1(: ت�سنيف اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية عام 1432:

حيث: )510( جمعيات رعوية » كجمعية الرب » وفروعها، وتوعية 
)8(، وبيئـــة )1(، والـــزواج والتنميـــة االأ�سريـــة )15(، ومعوقني 
)14(، وا�ســـكان )2(، و�سحيـــة )23(، ومراكز اجتماعية )3(، 
وم�سنـــني )2(، وهند�سة )1(، واأيتام )6(، واإر�ساد اأ�سري )5(، 

وحماية )1(.)4(

mosa.gov.sa 4(  موقع وزارة ال�سوؤون االجتماعية(
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ويت�ســـح من ت�سنيفها االأغرا�ض التي اأُن�ِساأت من اأجلها، وهي تقوم 
 Governmental( بدور فاعل كقطاع ثالث م�ساند للقطاع احلكومي

Sector( يف حتقيق التنمية امل�ستدامة للمملكة.

أ املنظماتأاخلرييةأالدولية	.
ين�ســـط ال�سعوديـــون يف العمـــل اخلريي االإ�سالمـــي، ولهم ح�سور 

دويل بني من خالل موؤ�س�سات مرموقة، من اأبرزها:)5(
جدول )1(: املوؤ�س�سات ال�سعودية اخلريية الدولية:

�لن�ساط�لتاأ�سي�س
هيئة �الإغاثة �الإ�سالمية �لعاملية

عام 
1398هـ

اإقامـــة امل�ست�سفيـــات واملدار�ـــض والكليـــات املتخ�س�ســـة 
ومراكـــز الرعايـــة االجتماعيـــة واملهنية ومالجـــئ االأيتام 

واالإغاثة يف الكوارث واحلروب
�لندوة �لعاملية لل�سباب �الإ�سالمي

عام 
1392هـ

اأول هيئـــة اإ�سالمية عاملية متخ�س�ســـة يف �سوؤون ال�سباب 
امل�سلـــم، تقـــّوم عقيدته وفكـــره و�سلوكه وتتبنـــى ق�ساياه، 
وتعرف باآمالـــه واآالمه، وتعيد اإحياء الت�سامن االإ�سالمي، 
من خـــالل برامـــج تربويـــة ودعويـــة واإعالميـــة تقاطعت 
موؤخرًا واأهداف هيئة االإغاثة، حيث تقوم باإن�ساء امل�ساجد 
وتقـــدمي االإغاثـــة العاجلـــة واإقامـــة اخلدمـــات وامل�ساريع 
ال�سحيـــة وكفالة االأيتام وتوزيع حلـــوم االأ�ساحي واإفطار 

ال�سائمني.

)5(  �سعـــود بن حممد، اململكـــة العربية ال�سعودية وال�سجل االأبي�ـــض للم�ساعدات اخلارجية، 
وزارة التعليم العايل، الريا�ض عام 1422هـ، �ض 245
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موؤ�س�سة �حلرمني �خلريية

عام 
1408هـ

وتت�سابه اأن�سطتها بهيئة االإغاثة والندوة العاملية، االإغاثية 
منهـــا واالجتماعية والرتبويـــة والطبية واالأيتـــام، اإال اأنها 

اهتمت برت�سيخ العقيدة ال�سلفية ون�سر العلم ال�سرعي.
موؤ�س�سة مكة �ملكرمة �خلريية

عام 
الرعاية االجتماعية واالأيتام وحفر االآبار وبناء امل�ساجد.1407هـ

�إد�رة �مل�ساجد و�مل�ساريع �خلريية
عام 

تقوم مبنا�سط تعليمية ودعوية واإغاثية ومن املنظمات.1411هـ

موؤ�س�سة �لوقف �الإ�سالمي

عام 
1408هـ

وتهتـــم بالدعوة والتعليم والرتبية علـــى العقيدة ال�سافية 
ون�سطـــت يف اأوروبـــا ورو�سيـــا واجلمهوريـــات االإ�سالميـــة 

اجلديدة.
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3 .)Risks( :أخطار العمل الخيري
اإّن العمـــل اخلريي يواجه اأخطارًا عدة يف جمملها داخلية؛ تعوقه 
عن تاأدية دوره املطلوب، ف�سال عن ت�سويق نف�سه للقطاع احلكومي 

لتفو�سه بدور اأكرب يف التنمية، ومن تلك االأخطار ما يلي)6(:

أ القائدأامللهم:	.
اأغلـــب املوؤ�س�سات اأو الربامج اخلريية جتـــد وراءها قائدًا مبادرًا 
اأ طاقات املجتمع مـــن م�سوؤولني و�سخ�سيات نافذة ومتطوعني  عبَّ
نحـــو قيام هذا اجل�سم، اإال اأّن ذلك القائد حتول مع مرور الزمن 
بالقابـــع على كر�ســـي القيادة واإق�ســـاء كل من حولـــه، با�ستثناء 

توا�سله مع بع�ض امل�سوؤولني؛ خوفًا من �سكوى الحقة �سده. 
اإن القائـــد امللهـــم قـــد اختـــزل كل العمـــل يف �سخ�ســـه، وبالتايل 
ق�ســـى بعلمـــه اأو دون علمه على قلب العمـــل اخلريي وروحه، وهو 
امل�ساركة، بل نتج من هذا االختزال اأخطاء اإ�سرتاتيجية وقانونية 
وا�ستثمارية كربى لن ي�ستطيع اأحد اأن يحا�سبه عليها؛ فهو جمل�ض 
االإدارة والع�سو املنتدب والرئي�ض التنفيذي وبقية العاملني بوؤ�ساء 
ملحقـــون بـــه » اإمعات » ينفذون مـــا يوؤمرون، وغـــدت املوؤ�س�سة اأو 
الربنامـــج اخلـــريي يف ال�ســـكل موؤ�س�سة جمتمعيـــة، ويف امل�سمون 

موؤ�س�سة فردية ال حتمل حتى �سجال جتاريا.

)6(  احلـــزمي، د. يو�سف، العمل اخلريي ال�سعـــودي: الفر�سة واخلطر، جريدة االقت�سادية، 
العدد 6207، الريا�ض، 2010م.
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أ ال�شيخأالإداري:	.
قامت عديد من املوؤ�س�سات والربامج اخلريية على اأكتاف العلماء 
وطالب العلم، الذين ا�ستجاب لهم النا�ض فورا؛ لكون ال�سعوديني 
مـــن اأكرث املجتمعـــات تدينًا واحرتامـــًا وتقديرًا للم�سايـــخ، اإال اأن 
ال�سيـــخ كان ينبغـــي عليـــه بعد اإطـــالق �سرارة اخلـــري اأن يرعاها 
ـــل االنتقال  من خـــالل جمل�ـــض االإدارة، اإال اأن عديـــدًا منهم ف�سَّ
اإىل العمـــل التنفيـــذي االإداري، وهـــو ال ميلـــك القـــدر الكايف من 
املعارف واملهارات االإدارية التي متكنه من قيادة املنظمة لتحقيق 
اأهدافهـــا، ف�ســـاًل عن اأّن اخللط بـــني ال�سيـــخ واالإداري جعل من 
ال�سعوبـــة مراجعتـــه ومناق�ستـــه حول اختيـــار القـــرار االأف�سل، 
فُتف�ســـي من حيث يعلم اأو ال يعلم قدا�سُة ال�سريعة على اختياراته 
الفرديـــة القائمة على التجربة » اخلربات » واملمار�سة ال�ساذجة. 
وال يعني هذا اأن بع�ض العلماء وطالب العلم لي�سوا ممن َجَمع اهلل 
لهـــم �سريف العلم واملواهـــب الفطرية واالطـــالع الوا�سع، وقادوا 

موؤ�س�ساتهم نحو اأهدافها املر�سومة. 

أ عُفأال�شفافية:	. �شِ
تفتقـــد معظم املوؤ�س�سات والربامـــج اخلريية ملراكز مالية وقوائم 
دخـــل مدققة من مراجـــع خارجي، فيها االإف�ســـاح الكايف الإبراء 
الذمـــة وحكـــم املجتمـــع على حتقيـــق االأهـــداف التي مـــن اأجلها 
تطوعـــوا، واأغلـــب املوؤ�س�ســـات ت�ســـدر تقاريـــر تظهر لـــك الوجه 
اجلميل - واجلميـــل فقط - واملبالغ فيه اأحيانا اأخرى، مع �سورة 
بـــارزة للقائد امللهـــم. و�سعف ال�سفافية ال يعـــود ل�سوء فيه ال َقّدر 
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اهلل، اإمنا قد يكون خوفًا من االإخوة االأعداء، اأو جهاًل ِمهنيًا بِعلم 
املُحا�سبة وامَلالية، اأو رغبًة يف التمل�ض من القيود التي قد ي�سعها 
النظـــام املحا�سبـــي على �سالحيـــات املديريـــن، ويف اأحيان قليلة 
جهـــل كبري املحا�سبني باملوؤ�س�سة اخلرييـــة ذي الراتب الـ )1500 
ريـــال(، الـــذي تطور خالل عملـــه املهني من اأمـــني �سندوق حتى 
اأ�سبـــح ملا هو عليـــه، ومل يلتحق بتاأهيل علمـــي اأو برنامج تدريبي 

مكثف، وجتده يبعد املحرتفني عن القائد امللهم. 

أ النتماءأالفكري:د.
اأنا اأتفهم اأن تقوم جماعة ما خارج اململكة العربية ال�سعودية باأن 
متار�ـــض التمييز يف اأدائها اخلريي، حيث �سراع العقائد واالأفكار 
واالأحـــزاب والتيارات، واأرف�ســـه البتة لدينا؛ نظـــرا اإىل متا�سك 
املجتمـــع يف اأغلبيته ال�ساحقة حول فكرة التوحيد وتوحيد الدولة، 
ومـــا يفرقنا هو اختالف التنوع ال اختالف الت�ساد، لكن اأن ت�سل 
املوؤ�س�ســـة اأو الربنامـــج اخلـــريي اإىل اإق�ساء وتهمي�ـــض وت�سنيف 
ال�سعودي االآخـــر فهذه م�سيبة تعرب عن حمدوديـــة االأفق وتاأويل 

معيب اأعوج للن�سو�ض، وجهل بقوانني العمران.

أ ل..أللقانون:	.
يت�سرف البع�ض على اأّن احلق هو ما اتفقنا عليه فقط. و�سحيح 
اأن الر�ســـا ركـــن مـــن اأركان العقد، لكن علـــى اأال ُيخالف االتفاق 
ن�ســـًا نظاميًا اأو �سرعيـــًا يف اململكة العربيـــة ال�سعودية، فاحرتام 
النظـــام واجب ميليه عليك حق البيعـــة، فالعمل املدين واخلريي 
ال يعي�ـــض يف ف�ساٍء جُمرد خارج النظام العـــام، وعلى املوؤ�س�سات 
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والربامـــج اخلرييـــة اأن تلجـــاأ اإىل مكاتـــب حمامـــاة معـــرتف بها 
ومرموقة للح�سول على ا�ست�سارات قانونية. اإّن القرارات الكربى 
وامل�سلحـــة ال�سرعيـــة اأو املدنية من وجهة نظـــرك لي�ست قانونًا، 
ذلـــك اإن اأقررت بحقك يف االجتهـــاد، فاأنت تقرر م�ساألة عوي�سة 
اأول مـــن يدفع ثمنها اأنـــت، حينما يجتهـــد راأي اآخر يف ت�سفيتك 

فيتحول الوطن اإىل غابة. 

أ العاملأقريةأ�شغرية:و.
اأ�سبح القرار اخلريي بالعمل خارج اململكة العربية ال�سعودية قرارًا 
�سيا�سيـــًا بعد اأحداث 11 من اأيلول )�سبتمرب( عام 2001؛ لذا فاإن 
بـــاذيل اخلـــري والراعني للتوحيـــد والتكافل والرتاحـــم يف العاملني 
العربـــي واالإ�سالمـــي عليهـــم اإدراك حجـــم م�سوؤوليـــة ت�سرفاتهم 
و�سلوكهـــم، الـــذي قد يودي بوطننا بالكامـــل اإىل ماأزق، وي�سعه يف 
دائرة اخلطر واملحا�سبـــة وال�سغوط الدولية، فكما قبلت اأن حَتمل 
اجلـــواز والهوية ال�سعودية، ثم تتقدم بهـــذا ال�سكل القانوين لدولة 
اأجنبيـــة، قبلـــت عهدهـــم بح�سولك علـــى فيزا دخـــول اأرا�سيهم، 

فعليك اأن حترتم مواثيقهم وتعمل يف اإطار القوانني املرعية.

أ وقودأاملعركة:	.
قـــد َيَقـــع ح�سنو النية يف اأتـــون معركة اأكرب منهـــم بكثري، تخطط 
لهـــا قـــوى عاملية تفهـــم واقع اخلرييـــن، ثم جتعلهم وقـــودا، وهم 
يح�سبـــون اأنهم يح�سنون �سنعًا؛ لذا فعلى متخذي القرار اخلريي 
اأن يتناغموا مع �سيا�سة الدولة ويقراأوا ال�سيا�سة الدولية والفر�ض 

املتاحة، وهنا يقع التحدي الكبري. 
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أ طفايةأحريق:	.
يفتقـــد العمـــل اخلـــريي التخطيـــط االإ�سرتاتيجـــي طويـــل االأمد 
واإدارة املوازنـــة التخطيطيـــة، واأغلـــب اأن�سطتـــه وبراجمـــه ردود 
اأفعـــال كطفايـــة للحرائـــق واالأزمات التـــي متر بالعاملـــني العربي 
واالإ�سالمـــي، وهي غالبا فزعات عاطفية تخبـــو بعد زوال االأزمة 
وبـــرود الهمة، لكنهـــا ال حتل مع�سالت تنمويـــة اأو اإ�سالحًا نوعيًا 
للق�ســـاء على اجلهل واالأمية واملر�ض واالأوبئـــة واالإعاقة الثقافية 

وحتقيق الكرامة االإن�سانية والتقدم. 

ال�شتثمارأمنأامل�شتفيد:	.أ
لقـــد مرت علّي حاالت حمددة راأيـــت فيها ال�سعف املهني ملديري 
اال�ستثمـــار يف املوؤ�س�سات اخلرييـــة، اأو الف�ساد اجلزئي با�سرتاط 
احل�ســـول على عمـــوالت الإجنـــاز اأي �سفقـــة رابحـــة اأو عموالت 
د تلك اال�ستثمارات خ�سائر  كبرية الإجناز �سفقة خا�سرة؛ مما كبَّ
كبرية ومل ي�ساأل عنها اأحد، ومنهم من ُيدخل اأبناءه اأو اأقرباءه اأو 
اأ�سدقاءه يف تلك املنافع غري امل�سروعة وهو م�ساٍو الأكل مال اليتيم 
ِذيَن َياأُْكُلوَن اأَْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما  يف العلة؛ قال اهلل تعاإىل: { اإِنَّ الَّ
َلـــْوَن �َسِعرًيا } �سورة الن�ساء  ا َياأُْكُلـــوَن يِف ُبُطوِنِهْم َناًرا َو�َسَي�سْ َ اإِمنَّ

اآية )10(. 

أ فو�شىأالإنفاق:ي.
اإّن غياب مركز املعلومات املوحد للعمل اخلريي يجعل ذلك العمل 
اأعمـــى يف احلقيقـــة، فقـــد ي�سيب وقد يهـــدد االأمـــوال؛ الفتقاده 
الهدف املبني على دقـــة املعلومات، خا�سة )تلك ال�سرائح االأكرث 
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احتياجـــًا يف املكان ال�سحيح والتوقيـــت ال�سحيح(، وتالحظ اأن 
موؤ�س�ســـات العمل اخلريي والتطوعي تعي�ـــض يف جزر معزولة عن 
جمل�ـــض ين�ّسق جهودها اأو جهة رقابيـــة تفر�ض �سيا�ستها التنموية 

االجتماعية. 

أ با	أالنجارأخملع:	.
يفتقـــد العمـــل اخلريي واملـــدين القيـــادات التنفيذيـــة والعاملني 
املحرتفـــني يف اإدارة العمـــل املـــدين واالأهلـــي؛ نظـــرًا اإىل غيـــاب 
نظـــام احلوافز والرواتـــب اجليدة، فاأكرث العاملـــني بوؤ�سًا راأيتهم 
يف حياتـــي املهنية هم مـــن يعملون يف القطـــاع االأهلي، فال لوائح 
للمـــوارد الب�سريـــة حتـــرتم وال �سلم رواتـــب، ف�ساًل عـــن التاأمني 
الطبـــي وانتظـــام االإجـــازات، بـــل عليـــك اأن حُترم مـــن كل تلك 
املزايـــا اأ�ســـوة باأقرانك يف القطـــاع اخلا�ـــض، واأن حتت�سب، فيما 
القائد امللهم والنافـــذون يف تلك املوؤ�س�سات �سنعوا اأجمادا مالية 
ومعنوية. اإن كل ما ذكر اآنفًا من اأخطار تواجه العمل اخلريي هي 
اأخطـــار ن�سبية وحمدودة، واأعلم اأنها حمل درا�سة ومتابعة ور�سد 
حثيـــث من اجلهات احلكومية ذات العالقـــة، واأن امل�ستقبل يب�سر 
بخري وفري واإ�سالح وا�ســـع النطاق للقطاع املدين االأهلي، �سيتوج 
باإطالق املنظومة القانونيـــة للعمل املدين واالجتماعي يف اململكة 
العربية ال�سعودية، وقد اطلعـــت على م�سودة القوانني، وهي بحق 
اإذا �سدرت ف�ستكـــون مفخرة ت�سريعية حتاكي اأكرث النظم تطورًا 

يف العامل وقفزة كبرية اإىل االأمام.
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4 . Opportunities( :فرص العمل الخيــري الواعــدة
)of Charitable Work

اأمـــام العمل اخلريي واملدين فر�ســـًا واعدة اإذا مت االأخذ ببع�سها 
وهي يف طريقها للتنظيم، ومنها)7(: 

أ .	:)Saudi Aid(امل�شاعدةأال�شعوديةأ
اأ�سبـــح من ال�ســـروري جمـــع كل االأن�سطـــة اخلرييـــة واالإن�سانية 
ال�سعوديـــة حتت مظلة واحدة، تعمل يف اإطـــار �سيا�سات مر�سومة 
تنبثق من خطـــة اإ�سرتاتيجيـــة ُتراعي اأولويـــات احلاجة الوطنية 
لالأمتني العربيـــة واالإ�سالمية، مما يجعلنـــا متاأكدين من حتقيق 
االأهـــداف املحـــددة بو�سوح ودقة، مـــع تفويت الفر�ســـة على من 
ي�سعى للفتنة وتخريب جهودنا التي غايتها النهائية القيام بدورنا 

التاريخي النابع من م�سوؤوليتنا الدينية والوطنية.

أ أالهيئةأال�شعوديةألل		ماتأوالكوارث	.
)Saudi Committee for Crises and Disasters(:أ

مررنا بتجارب عدة خالل العقود الثالثة املا�سية من ثالثة حروب 
يف اخلليـــج العربي وكـــوارث طبيعيـــة داخلية يف مناطـــق اململكة 
ف�ســـاًل عن حربنا مع املتمردين احلوثيني على احلدود ال�سعودية 
- اليمنيـــة. يف جميع االأحـــوال، فاحلاجة ما�ســـة اإىل اإن�ساء كيان 
مدين م�ستقل عـــن الدفاع املدين التابع لـــوزارة الداخلية؛ وذلك 
الأن اجلهاز البريوقراطي لي�ض لديه القدرة على تعبئة االإمكانات 
والفعاليـــات االأهليـــة من متطوعـــني وراأ�سمـــال واإدارة؛ نظرًا اإىل 

احلزمي، د. يو�سف، مرجع �سابق.  )7(
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كـــرب حجم م�سوؤولياته التنفيذية، مما ي�ستلزم م�ساركة املواطنني 
كـــي يعربوا عن االنتماء والتعاطف وامل�ساركـــة الوجدانية واإ�سباع 
ال�سمري و�سقل املهارات وتوظيف الطاقة الفائ�سة لدى املبدعني 
ال�سعوديـــني، والتي اأجزم اأنها قـــادرة على �سناعة مالحم وطنية 
نفخـــر بها جميعا ويكافئها الوطن؛ وبـــذا نكون قد قللنا التكاليف 

وزدنا االإنتاجية احل�سارية، وهو غاية الدولة ومق�سودها. 

أ .	:)The Saudi Zakat House(بيتأالزكاةأال�شعوديأ
 ال بـــد اأن نعـــرتف بـــاأن جـــزءًا من ح�ســـة الزكاة يت�ســـرب خارج 
املوؤ�س�سة الناظمة؛ ذلك اأن املزكني يبحثون عن �سفافية وم�ساركة 
وا�سعة يف جمـــاالت االإنفاق، واجلدير بالدرا�سة هو اإعادة ت�سكيل 
م�سلحـــة الـــزكاة كي ت�سبـــح هيئـــة م�ستقلة ي�ســـارك يف جمل�ض 
اإدارتهـــا القطـــاع اخلا�ـــض واالأهلـــي واملوؤ�س�ســـات املتخ�س�ســـة 
واالأكادميية؛ مما ينتـــج منه اإبداعات وفعاليـــات نوعية لل�سرائح 
امل�ستهدفـــة، وتعطي املجتمع احلق يف حتقيق التكافل الذي يحتاج 

اإليه االآخذ واملعطي. 

أ أ�شركةأخريأال�شعوديةألل�شت�شاراتأوالتدريبد.
:)Saudi Khair Co. for Consulting & Training(

 اإن نقـــل العمـــل اخلريي واملـــدين لتحقيق االأهـــداف املبتغاة، يف 
النظـــام اجلديد الذي �سي�سدر قريبًا - بـــاإذن اهلل -، ثم مت�سيًا 
مـــع تطلعـــات االإ�ســـالح والتجديـــد يف منظومة العمـــل االإن�ساين 
ال�سعودي، ي�ستدعي اأن ُتوؤ�س�ض �سركة متخ�س�سة ذات حتالف مع 
موؤ�س�سة اأجنبية عريقة يف تقدمي االإ�ست�سارات والتدريب بالتعاون 
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مع املوؤ�س�ســـات الدولية غـــري الربحية، ومنهـــا املوؤ�س�سات التابعة 
لالأمم املتحدة، مـــن اأجل م�ساعدة املجتمع االأهلي واخلريي على 
تنظيم نف�ســـه وتاأهيل كوادره املتخ�س�سة وفق االأنظمة والقوانني 

وال�سيا�سات التي رعتها احلكومة وجمل�ض ال�سورى.

أ أال	كادمييةأالوطنيةأللعملأاخلريي	.
:)National Academy for Charitable Work(

اإّن التدريـــب والتاأهيل املتخ�س�ض لنيـــل الدبلومات املتخ�س�سة 
والدورات الق�سرية، والندوات بالتحالف مع اجلامعات ال�سعودية 
واالأجنبيـــة ذات اخلـــربة ال�سابقـــة، ت�سهل لكل من يـــزاول العمل 
اخلـــريي االلتحاق بتلك الربامج واحل�ســـول على �سهادة مزاولة 
العمل اخلريي، كما تقـــوم االأكادميية باإعداد الدرا�سات الالزمة 
للعمـــل التطوعي واملو�سوعات ذات العالقـــة. ويف درا�سة اأجراها 
مركـــز االمرية العنود لتنمية ال�سبـــاب »وارف« بعنوان »اجتاهات 
ال�سبـــاب نحـــو العمـــل التطوعـــي« راأى 72% مـــن ال�سبـــاب عينـــة 
الدرا�سة عدم توفر الربامج التدريبية لل�سباب يف جماالت العمل 
التطوعـــي بالرغم من اأهميتها، ومن ذلك يت�سح اأن وجود ن�ساط 
اأكادميي للتدريب والتاأهيـــل يف العمل اخلريي والتطوعي �سيكون 
عامال م�ساعـــدا الأولئك املخططني على �سياغـــة ال�سيا�سات كما 
تعك�سهـــا احلقائب والربامج التدريبية، ممـــا ي�سهل تنفيذها من 

قبل املتطوعني والعاملني الحقًا على حد �سواء.
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أ جمل�سأ�شيا�شاتأالعملأاخلرييأ)charity work Policy و.
:)Board

من ال�سعوبة مبكان اأن جتعل العمل اخلريي الداخلي يعمل �سمن 
اآليـــة واحدة كجمعية الـــرب فقط، بل دع كال يعمـــل وفق �سيا�سات 
ونظـــام عام ي�سمن تناغم تلك اجلهود وعدم ت�ساربها مع خطط 
الدولـــة التنمويـــة، بـــل هي عن�ســـر م�ساعـــد ومهـــم يف التنفيذ، 
مـــع تفوي�ـــض �سالحيـــات وا�سعـــة لذلـــك املجتمع املحلـــي لتنفيذ 
براجمـــه التنمويـــة حتت اإ�ســـراف املجل�ض، في�سعـــد النا�ض الأنهم 

�سنعوا م�ستقبلهم.

أ .	:)External Audit(املراجعةأاخلارجيةأ
علـــى اجلهة املخت�سة اأن تتفق مع بيوت اخلربة الدولية واملحلية، 
املرخ�ســـة مـــن حما�سبـــني قانونيـــني، با�ستقطاب كـــوادر مهنية 
متخ�س�ســـة بالعمل اخلريي لتحقيق الرقابـــة على �سالمة تنفيذ 
االأنظمـــة املرعيـــة، مع امل�ساهمـــة الحقًا يف تطويرهـــا وحتديثها؛ 
حتـــى ال تغرق اجلهة يف التفا�سيـــل ثم تفقد الروؤية االإ�سرتاتيجية 

الوطنية.

أ أاجلائزةأالوطنيةأللعملأاخلريي	.
:)National Award of charity work(

يف اليـــوم الوطنـــي للعمـــل اخلـــريي علينـــا اأن نحتفـــل مبـــن قدم 
م�سلحة الوطن علـــى م�سلحته ال�سخ�سية »االإيثـــار العام«، وهو 
حقيقة العمل اخلريي، وهو اأجدر بالتكرمي يف ذلك اليوم من قبل 

امللك الذي �ستحمل اجلائزة ا�سمه.
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مركزأاملعلوماتأاملوّحدأ)United Information Center(:	.أ
 �سعـــف املعلومـــات يعني اأنـــك ال تخطط، واإمنا تتنبـــاأ؛ فاالنتقال 
للتخطيـــط يحتـــاج اإىل مركـــز معلومـــات موحد فاعـــل وم�ستقل، 
كمـــا ذكرت ذلك �سابقـــًا، فتكون له هيئة غـــري ربحية فيها جميع 
املن�ســـورات والكتب واملجالت املتخ�س�سة التـــي �سي�سدرها بعد 

حركة ترجمة وا�سعة لنقل خربات العامل اخلارجي. 

أ أامللتقىأالوطنيأال�شنويأللعملأاخلرييي.
)Annual National Charity Forum(:أ

هناك ملتقيـــات عدة حتتاج تلك التجربة للتقـــومي نحو التوحيد، 
وتكـــون له اأمانـــة متفرغـــة لالإعداد ثـــم التنفيذ ومتابعـــة الن�سر 
والتو�سيـــات. اإّن الق�ســـاء على عوائق العمل اخلـــريي والتطوعي 
وال�سعـــي لتحقيـــق الفر�ض، �سيعبئ طاقات املجتمـــع لتكون بدياًل 
�سحيًا مثمرًا للم�ساركـــة ال�سيا�سية يف بناء الوطن، وهي تطلعات 

اأغلب ال�سعوديني الإ�سباع وطنيتهم و�سعورهم باالنتماء.





ثالثا: التطوع والعالم



ثالثا: �لتطوع و�لعامل

36



37

يعـــد التطـــوع كمفهوم م�سطلحـــي وتطبيقي مفهومـــا عامليا، فال 
تكاد تخلو دولة متقدمة اقت�ساديا واجتماعيا اإال وقد اأخذ التطوع 

منحًى هاما يف م�سار تنميتها ال�ساملة.
واذ ي�ســـكل ال�سباب يف اململكة العربيـــة ال�سعودية اأكرث من ن�سف 
املجتمـــع ال�سعـــودي، فنت�سطيع القـــول باأن اململكة حتمـــل امتيازا 
ب�سبابهـــا لتطبيـــق اأف�ســـل املمار�ســـات العاملية يف جمـــال التطوع 
والعمـــل اخلدمي االجتماعـــي، بعـــد مواءمتها ومواكبتهـــا للبيئة 

املحلية لتكون اأقرب واأجدى يف التطبيق. 
منظمة األمم المتحدة والتطوع:. 1

أ منظمةأال	ممأاملتحدةأ)United Nations(:))(أ	.
االمم املتحـــدة، والتي تتخذ �سعار »نحـــن ال�سعوب.. اأمم متحدة 
اأقـــوى من اأجل عامل اأف�سل«، هـــي منظمة دولية اأ�س�ستها 51 دولة 
عـــام 1945م عقب احلرب العاملية الثانيـــة، والتزمت تلك الدول 
ب�ســـون ال�سلـــم واالأمـــن الدوليني، وتنميـــة العالقـــات الودية بني 
االأمم وتعزيـــز التقدم االجتماعـــي، وحت�سني م�ستويـــات املعي�سة 

وحقوق االن�سان.
وي�ســـل عمـــل االأمم املتحـــدة اإىل كل ركـــن مـــن اأركان املعمورة. 
وعلـــى الرغـــم من اأنه يعـــرف جيدا عن االأمم املتحـــدة عملها يف 
جماالت حفظ ال�سالم وبناء ال�ســـالم ومنع النزاعات وامل�ساعدة 
االإن�سانيـــة، اإال اأن هنـــاك العديد من الطرائـــق االأخرى التي توؤثر 
مـــن خاللها االأمم املتحـــدة ومنظومتها )الـــوكاالت املتخ�س�سة 

www.un.org املوقع االلكرتوين ملنظمة االأمم املتحدة  )1(
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وال�سناديـــق والربامـــج( يف حياتنـــا وجعل العـــامل مكانا اف�سل. 
فهـــي تعمـــل على نطاق وا�سع مـــن الق�سايا االأ�سا�سيـــة ابتداء من 
التنميـــة امل�ستدامة والبيئة وحماية الالجئـــني واالإغاثة يف حاالت 
الكوارث ومكافحة االإرهاب ونزع ال�سالح وعدم االنت�سار، وانتهاء 
بتعزيـــز الدميقراطية وحقوق االإن�ســـان واحلكم الر�سيد والتنمية 
االقت�ساديـــة واالجتماعيـــة وال�سحـــة الدوليـــة، واإزالـــة االألغـــام 
االأر�سيـــة والتو�ســـع يف انتـــاج االأغذية والكثري غريهـــا، وذلك يف 
�سعيها من اأجل حتقيـــق اأهدافها وتن�سيق اجلهود، من اأجل عامل 

اأكرث اأمنًا لهذا اجليل واالأجيال املقبلة.
ع ميثاق االأمم املتحدة منت�سف عام 1945، ممهدا ل�ستة  وقـــد ُوقِّ
اأجهـــزة رئي�سيـــة بالعمـــل �سمن اإطـــار املنظمة، وهـــي: اجلمعية 
العامـــة، جمل�ض االمن، املجل�ض االقت�ســـادي االجتماعي، جمل�ض 
الو�ساية، حمكمـــة العدل الدولية، واالأمانة العامـــة. اإال اأن اأ�سرة 
االمم املتحدة اأكرب من ذلك بكثري، حيث ت�سمل 15 وكالة والعديد 

من الربامج والهيئات.
وتعمـــل االأمم املتحـــدة علـــى م�ساركـــة املجتمـــع املـــدين العاملي، 
وتعـــد الكثري من املنظمات غري احلكوميـــة وغريها من منظمات 
املجمتـــع املدين �سركاء ملنظومـــة االأمم املتحدة و�سالت قيمة لها 
مـــع املجتمع املدين، حيـــث يتم الت�ســـاور معها ب�ســـاأن ال�سيا�سات 
والربامـــج، عن طريـــق تنظيم جل�ســـات االإحاطـــة واالجتماعات 
واملوؤمتـــرات ملمثلي املنظمات غـــري احلكومية املعتمدة لدى االأمم 

املتحدة وبراجمها ووكاالتها.
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أ أبرنامجأال	ممأاملتحدةأللمتطوعني	.
United Nation Volunteers program(UNV(:أ))(

يعمـــل برنامـــج االأمم املتحـــدة للمتطوعـــني، املمثـــل عامليا �سمن 
الربنامـــج االإمنائـــي لـــالمم املتحـــدة )UNDP(، والتابع ملنظمة 
االأمم املتحدة، على امل�ساهمة يف حتقيق ال�سالم والتنمية وحتقيق 
االهـــداف االمنائيـــة لالألفية، عن طريق العمـــل التطوعي ون�سره 

عرب العامل.
ويوؤمـــن الربنامـــج بـــاأن التطوع هـــو اأحد اأقـــوى الو�سائـــل لعالج 
الق�سايـــا والتحديـــات التنموية، ليحل ال�ســـالم والنمو حمل تلك 
التحديـــات. معّظما الفائدة للمجتمع عموما، وللمتطوع على وجه 
خا�ـــض، بتعزيزه لعـــدد من اجلوانـــب يف عالقتـــه باملجتمع، ويف 
خلقه الفر�ـــض للم�ساركـــة االجتماعية الفاعلة. كمـــا انه بدعوته 
لالعـــرتاف باجلهـــود التطوعية واملتطوعني، وبعملـــه الدوؤوب مع 
�ســـركاءه على دمـــج العمليـــة التطوعية يف الربامـــج االإمنائية يف 
العـــامل، فهو يعمـــل على ا�ستقطاب املتطوعـــني والعمل على زيادة 
عددهـــم وتنوع مرجعياتهم الثقافيـــة، واإ�سراك خربات متطوعي 
االمم املتحـــدة املوؤهلـــني يف العملية التطوعية حـــول العامل. مما 
يهيئ قدرته على احت�سان العملية التطوعية العاملية وال�ساملة، مع 
اعرتافه بالتطوع بتنوع واختالف مرجعياته الثقافية وباملحافظة 
علـــى قيمه النبيلـــة والثابتة والتي توؤكد ا�ستدامتـــه، وهي: االرادة 

احلرة، االلتزام، امل�ساركة، والتكافل.

www.unv.org :املوقع االلكرتوين لربنامج االأمم املتحدة للمتطوعني  )2(
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وي�ساعـــد برنامـــج االمم املتحدة للمتطوعني الـــدول على ت�سجيع 
وتنميـــة العمـــل التطوعي كقوة داعمـــة للتنميـــة امل�ستدامة، حيث 
يقـــدم الربنامـــج اال�ست�ســـارات االإ�سرتاتيجيـــة واإتاحـــة الفر�ض 
التطوعيـــة من خـــالل م�ساهمة املتطوعـــني يف الربامج االمنائية 
للمجتمعـــات، مما يعـــزز امل�ساركة املجتمعيـــة يف عمليات التنمية 
االقت�سادية واالجتماعية، وذلـــك من خالل امل�ساركة الفعالة مع 
حكومات الدول ومنظمة االأمم املتحدة والقطاعات غري الربحية 

والقطاع اخلا�ض.
وميـــد هـــذا الربنامج بــــ 7700 متطـــوع كل �سنة، حمليـــا ودوليا، 
بواقع ما يقـــارب 80% قادمون من دول نامية، وما يفوق 30% من 
املتطوعني داخل بلدانهم االأ�سلية. ويعمل املوقع الذي ي�سغله هذا 
www.onlinevolunteering.( الربنامج على �سبكة االنرتنت
org( علـــى تو�سيـــل املنظمـــات االمنائيـــة مبا�سرة بـــاالآالف من 

املتطوعـــني حول العامل، ليكونـــوا قادرين على تقـــدمي دورهم يف 
املجتمع عن طريق منح اخلدمات واال�ست�سارات عرب االنرتنت.



41

منظمات التطوع الدولية:. 2
هـــي منظمات تطوعية عاملية )اأو مهتمـــة بالتطوع وال�سباب حول 
العـــامل( اأطلقها املجتمع الدويل، وقـــد برزت يف هذا املجال عدد 

منها، كان من اأهمها:

أ أجمل�سأالعتمادأال	مريكيأيفأاإدارةأالتطوع	.
)3(:)Council for Certification in Volunteer Administration- CCVA)

ويقدم هذا املجل�ض االعتماد العاملي الوحيد يف جمال ادارة املوارد 
يف العمليـــات التطوعية، والذي مينح للعاملني يف اإدارة املتطوعني. 
وترتكـــز �سهادة االعتماد على كفـــاءة املتقدم وخربته يف العمل مع 
املتطوعـــني، بقيا�ض املعرفة والتطبيق للمهـــارات االدارية يف ادارة 
التطوع والعمليات التطوعية، هذا باالإ�سافة اإىل تقدميها ملجموعة 

من املهارات واملعارف املطلوبة يف جمال االدارة والقيادة.
وتتطلـــب �سهـــادة االعتماد عدد مـــن الكفـــاءات االأ�سا�سية، وهي 
االخالق املهنية يف العمل والت�سرف، االدارة التنظيمية والقدرة 
علـــى اإ�سراك املتطوعني ومواءمة عملهم مع ر�سالة وروؤية املنظمة 
وتنفيذ العمليـــات و�سن القوانني وال�سيا�ســـات التي تتطلب ذلك، 
اإدارة املـــوارد الب�سريـــة والقـــدرة علـــى دعم املتطوعـــني بطريقة 
منهجيـــة، امل�ساءلـــة والقـــدرة على جمـــع املعلومـــات ذات ال�سلة 
وا�ستخدامها ملراقبة �ســـري العمل، واأخريا املهارات القيادية التي 
متكـــن القائد من ا�ستثمـــار املهـــارات لتطوير الفـــرد، املوؤ�س�سة، 

واملجتمع الناجت عن م�ساركة املتطوعني الفعالة.
www.cvacert.org املوقع االلكرتوين ملجل�ض االعتماد االأمريكي يف اإدارة التطوع  )3(
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أ أاملنظمةأالدوليةألل�شبا		.
)((:)international Youth Foundation - IYF(

وهي منظمة عاملية تعنى بال�سباب وبتفعيل دورهم يف املجتمعات، 
ب�سفتهـــم �ســـركاء يف عمليـــة التنميـــة، وذلـــك بتي�ســـري املعرفـــة 
واملهـــارات والفر�ـــض التي يحتاجـــون اليها يف قرابـــة 80 دولة يف 
العـــامل. وتهتم املنظمة بق�سيـــة البطالة لدى ال�سبـــاب وتاأهيلهم 
ل�ســـوق العمـــل، كمـــا تهتـــم ببنـــاء قـــدرات ال�سبـــاب العاملني يف 
املوؤ�س�ســـات غري الربحية حول العامل. ويعد برنامج »جواز ال�سفر 
نحو النجاح« )Passport to Succeed( اأحد اأهم الربامج التي 
ت�ســـدر عن املنظمـــة الدولية لل�سباب، والـــذي مت تطبيقه يف نحو 
20 دولـــة، حيث يتم الرتكيـــز فيه على تزويد ال�سبـــاب باملهارات 
االأ�سا�سية املطلوبة يف �سوق العمل وتهيئتهم له، وتذليل ال�سعوبات 

اأمامهم مل�ساعفة اإمكانية ح�سولهم على وظائف جيدة.
 Youth Action Net وقد اأطلقت هذه املنظمة عام 2001 برنامج
وهـــو برنامج ي�ستثمر طاقات ال�سبـــاب الواعدة يف جمال الريادة 
االجتماعيـــة حول العـــامل، تعزيزا ودعما واحتفـــاءا بالدور املهم 
الذي يلعبه ال�سباب بكونهم قادة التغيري االيجابي يف جمتمعاتهم.
وملواجهة التحديات العاملية البادية يف جمتمعات اأولئك ال�سباب، فاإن 
ذلك يتيح اأمامهم االأر�سيـــة اخل�سبة ملمار�سة مهاراتهم وقدراتهم 

التي حتثهم على اجتاز العقبات وابتكار احللول االإبداعية لها. )5(

WWW.iyfnet.org املوقع االلكرتوين للمنظمة الدولية لل�سباب  )4(
www.youthactionnet.org - Net Action Youth املوقع االإلكرتوين لربنامج  )5(
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أ أاملنظمةأالدوليةأللجهودأالتطوعية	.
)((:)International Association for Volunteer Effort - IAVE(

اإن املنظّمـــة الدوليـــة للجهـــود التطّوعيـــة، هـــي املنظمـــة الدولية 
الوحيدة التي مهّمتها تعزيز العمل التطّوعي واالحتفاء به وتعزيزه 
عاملًيا. اأُن�سئـــت املنّظمة يف العام 1970 من ِقبل جمموعة �سغرية 
من االأفراد من خمتلف بقاع العامل، جمَعتهم روؤية م�سرتكة حول 
امل�ساهمـــة التي ميكـــن للمتطّوعـــني اأن يّقدموها يف حـــّل امل�ساكل 
االإن�سانيـــة واالإجتماعيـــة وبنـــاء ج�ســـور التفاهم بـــني الب�سر من 
جميـــع االأمم. وتعقد هذه املنظمة موؤمترات دولية واقليمية للعمل 
التطوعـــي وقيادييه يف مناطق خمتلفة من العامل مرة كل �سنتني، 
بهـــدف التبادل الدويل للمعلومات واملمار�ســـات الُف�سلى والدعم 
املُتبـــادل يف املجـــاالت املعنيـــة، وذلـــك كو�سيلـــة لت�سجيـــع العمل 
التطّوعـــي وتعزيزه علـــى ال�سعيـــد العاملي. ويعـــد مركز االمرية 
العنود لتنمية ال�سباب - وارف املمثل الوطني للمنظمة يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

أ منظمةأ�شبا	أا	مريكاأاخلدميةأAmericaأServiceأYouth(أYSA(:))(د.
تعمـــل منظمة YSA علـــى حت�سني وتطويـــر املجتمعات، من خالل 
زيـــادة عـــدد املتطوعني من ال�سبـــاب واالأطفال وتنـــوع ثقافاتهم، 
وهي ت�ستهدف فئة ال�سباب واالأطفال من �سن 5 - 25 عاما ليوؤدوا 

اأدوارهم يف جمتمعاتهم.

www.iave.org املوقع االلكرتوين للمنظمة الدولية للجهود التطوعية  )6(
www.ysa.org املوقع االلكرتوين ملنظمة �سباب اأمريكا اخلدمية  )7(
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ومن خـــالل ال�سعي الإمتام املهمة التي قامت بهـــا املنظمة، فاإنها 
ت�سع لنف�سهـــا اأربعة مفاتيـــح اإ�سرتاتيجية تعد اأُُطـــرًا لرباجمها، 

وهي كالتايل:
• احلمـــالت اجلماهرييـــة ذات النطاق الوا�ســـع، والتي ت�سعى 	

اإىل ح�ســـد املتطوعني واأداءهم للمهـــام اخلدمية، مثل اليوم 
.Global Youth Service Day العاملي للخدمة وال�سباب

• متنح هـــذه املنظمـــة الدعـــم املـــادي لل�سبـــاب، وللمنظمات 	
ال�سبابية امل�سّدرة ملبادرات خدمية مميزة حول العامل.

• مـــوارد مرجعيـــة وتدريبيـــة تـــزود ال�سبـــاب والقائمـــني على 	
الربامـــج ال�سبابية مبهارات توؤهلهـــم لقيادة م�ساريع خدمية 

عالية اجلودة واالأثر.
• االعرتاف بجهود ال�سباب الواعدين والقائمني على الربامج 	

ال�سبابيـــة مـــن خالل منـــح اجلوائـــز التقديريـــة واالأو�سمة، 
 the Harris Wofford و ،Everyday Young Heroes  :مثل

.Awards

• وتنظـــم هـــذه املنظمـــة جمل�ـــض YSA لل�سباب، وهـــو جمل�ض 	
ا�ست�ســـاري مكون من عدد من ال�سباب تبلـــغ اأعمارهم 15 - 
22 عاما، ومهمة هذا املجل�ض الرئي�سية اإبداء وجهات النظر 
للربامج وامل�ساريع التي تقوم YSA باإطالقها للمجتمع عموما 
ولل�سباب على وجه اخل�سو�ض، اإ�سافة اإىل متثيلهم ك�سفراء 

للمنظمة على النطاق العاملي.
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أيام الخدمة والتطوع العالمية:. 3
اإن اأيام اخلدمـــة والتطوع العاملية ت�ساعد علـــى التذكري واحل�سد 

والتعبئة ال�سنوية للفعاليات واملبادرات العاملية، ومن اأبرزها:

أ .	)((:IVD - International Volunteer Dayاليومأالدويلأللمتطوعنيأأ
ويعــــرف اأي�سا بيوم التطــــوع العاملي اأو اليوم الــــدويل للمتطوعني، 
وقــــد ا�ستحدثتــــه االأمم املتحدة عندما دعــــت اجلمعية العامة، يف 
قرارهــــا  املوؤرخ يف 17 كانــــون االأول/دي�سمــــرب 1985، احلكومات 
الإعــــادة تكرمي املتطوعني وتقدير جهودهم يف يوم 5 كانون االأول/
دي�سمــــرب من كل عــــام، معتربين ذلــــك اليوم كيــــوم دويل للجهود 
التطوعية من اأجل التنمية االقت�سادية واالجتماعية، وحثتها على 
اتخــــاذ التدابري لزيادة الوعي باأهميــــة اإ�سهام اخلدمة التطوعية، 
وبذلك فهي حتفز املزيد من النا�ض من جميع م�سالك احلياة على 
تقدمي خدماتهم كمتطوعني يف بلدانهم ويف اخلارج على ال�سواء.

ويتيـــح اليوم الـــدويل للمتطوعني الفر�سة للمنظمـــات التي تعنى 
بالعمـــل التطوعـــي واملتطوعـــني االأفـــراد لتعزيـــز م�ساهماتها يف 
التنميـــة علـــى امل�ستويـــات املحليـــة والوطنيـــة والدوليـــة لتحقيق 

االأهداف االإمنائية لالألفية. 
كمـــا ا�ستحدثـــت اجلائـــزة ال�سنوية ملتطوعـــي االأمم املتحدة على 
�سبكـــة االنرتنـــت )وهـــي جائزة يقدمهـــا برنامـــج االأمم املتحدة 
للمتطوعني(، والغر�ض من هذه اجلائزة هو االإعرتاف مب�ساهمات 

املوقــــع االلكــــرتوين ملبــــادرة www.worldvolunteerweb.org  - Web Volunteer World، املوقــــع   )8(
/volunteerday/events/ar/org.un.www :االلكرتوين لالأمم املتحدة - اليوم العاملي للتطوع
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املتطوعـــني على �سبكة االنرتنت، يف ال�سبيل نحو حتقيق االأهداف 
االإمنائيـــة لالألفيـــة، وعر�ض كافة الطرق التـــي ميكن للمتطوعني 
من خاللها تعزيز قدرات املنظمات واإبراز الفرق الذي يحدثونه 
يف م�ساريع �سنع ال�سالم والتنمية، عن طريق امل�ساهمة باأوقاتهم 

ومهاراتهم وخرباتهم على االإنرتنت. )9( 
وتتيـــح هذه اجلائزة لكل من املتطوعـــني على ال�سبكة االإلكرتونية 
واملنظمـــات علـــى ال�ســـواء فر�سة اإطـــالع اجلمهـــور العاملي على 
جتاربهـــم واأف�ســـل املمار�ســـات لهـــا، حيـــث يعلـــن عـــن فائزيها 
الع�ســـر، يف اليوم العاملي العاملي للتطـــوع، بعد اختيارهم من قبل 
جلنـــة من ممثلـــي برنامـــج االأمم املتحدة للمتطوعـــني واخلرباء 

يف التطوع والتنمية.

املوقع االلكرتوين للجائزة ال�سنوية ملتطوعي االأمم املتحدة  )9(
www.onlinevolunteering.org/en/org/stories/about_award.html
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أ أاليومأالعامليأللخدمةأوال�شبا		.
GYSD - Global Youth Service Day:)1)(أ

اليـــوم العاملي للخدمـــة وال�سباب اأو يـــوم خدمة ال�سبـــاب العاملي 
هـــو حملة ملنظمـــة YSA التي تعـــد منظمة خدميـــة �سبابية رائدة 
عامليـــا، وقد قامت املنظمة باإن�ساءها عـــام 1988م، حيث يحتفل 
يف الفـــرتة 26 - 28 مـــن اأبريـــل يف كل عـــام اأكرث مـــن 100 دولة 
حـــول العامل مع املاليني من االطفال وال�سباب الذين يعملون على 
حت�سني جمتمعاتهم كل يوم عن طريق اخلدمات التي يقدمونها. 
يوم خدمـــة ال�سباب العاملي هو اأكرب حدث خدمات يف العامل وهو 

اليوم الوحيد الذي يتم تكري�سه ل�سالح ال�سباب واالأطفال.

www.gysd.org :املوقع االلكرتوين لليوم العاملي للخدمة وال�سباب  )10(





رابعا: عالقة التنمية بالتطوع



ر�بعا: عالقة �لتنمية بالتطوع

50



51

البد من اأن يرتبط التطـــوع باإ�سرتاتيجية اأ�سمل، اأال وهي التنمية 
كمفهـــوم فل�سفي، والتنميـــة الوطنية كممار�ســـة تطبيقية، وخطة 
عمـــل ترتبـــط بهـــا كافـــة القطاعـــات: العـــام واخلا�ـــض والثالث 

)اخلريي(.
التنمية والتطوع: . 1

ُتَعـــّرف التنمية باأنها »العمليات االجتماعية واالقت�سادية املنبثقة 
من اأيدلوجيا هادفة لتحريك االأفراد واجلماعات االجتماعية من 
حالـــة غري مرغوب فيها )التخلف اأو االخفاق( اإىل حالة مرغوب 
فيها وطنيـــا )التنمية، اأي النجاح(. وتعـــرف اأي�سا التنمية باأنها 
» منـــاء وتدعيم قرارات املجتمـــع نحو اإ�سباع حاجاتـــه االأ�سا�سية 

املادية من م�سكن واأمن وطعام ونقل«.
ويف حني اأن اأغلب خطط التنمية يف العامل العربي اأخذت مبفهوم 
النمـــو، متاأثرًة بالنظريـــة الراأ�سماليـــة التقليديـــة التي ح�سرت 
التنميـــة يف منو اإجمايل الناجت الوطني اأو القومي، حيث يقوم فيه 
القطـــاع اخلا�ض التجـــاري واملايل بقيادة بقيـــة قطاعات التنمية 
االأخـــرى، اإال اأن تلك اخلطط قد ف�سلـــت ف�سال ذريعا، حيث منت 
معدالت الناجت القوم خملفـــة ومورثة معدالت دين وطنية عالية، 
معـــدالت ت�سخـــم اأ�سعار كبـــرية، ارتفاع معـــدالت البطالة، هجر 
الن�ســـاط الزراعـــي الإحـــالل الن�ســـاط ال�سناعي حملـــه، واإعادة 
توزيع غـــري عادلة للرثوة، حيـــث تزايدت معـــدالت الفقر والغنى 

يف اآن معًا.
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اإن كل تلك امل�ســـكالت جعلت املفكرين واملوؤ�س�سات الدولية تتفكر 
ب�ســـكل عميـــق يف مفهـــوم التنميـــة، وعليـــه فقـــد ظهـــر م�سطلح 
»اال�ستدامـــة«، اأي اأن التنمية هي لي�ست حالة اأو خطة زمنية تبداأ 
ثم تنتهي وتتوقف عجـــل التطوير والتحديث واالإ�سالح، فالتغيري 
التدريجـــي وامللمو�ـــض �سيبقى حاجة يف كل حني، كمـــا اأن التنمية 
عليها اأن تهتـــم بجغرافيا االإن�سان بالعناية بالبيئة واحلفاظ على 
املـــوارد النا�سبة اأو املتجددة. اأما امل�سطلح الثاين فهو »التمكني« 

والذي يق�سد به: تطوير وتنمية االن�سان ذاته.
بيـــد اأن كل هذا وذاك حله يتمثل يف م�ساركـــة القطاع الثالث من 
خـــالل التطوع، كـــي ي�ساهم بغـــزارة يف التنمية الب�سريـــة، بل اأن 
اأف�سل خطـــط مناهج تطوير االإن�سان ظهـــرت يف اإطار املبادرات 
ال�سروريـــة اأو االجتماعية، حيث القطاع الثالث ميثل النفع العام 
»املجتمع املـــدين«، وملا يتمتع به من مرونـــة وحرية االإبداع وزخم 
امل�ساركـــة بدوافـــع دينية ووطنيـــة و�سخ�سية جعلت اأمـــر التنمية 
ومتكـــني االإن�ســـان وتطويـــره من خالل اإزالـــة املعوقـــات اأو تعزيز 
القـــدرات بت�سحيح الت�ســـورات اأو االأفـــكار اأو باكت�ساب مهارات 
التدريـــب يف بيئة مت�ساحمة نحو التجريـــب، وعليه.. فاإن التنمية 
ذات �سلـــة وثيقـــة يف مفهوم التنميـــة االإن�سانية، التـــي لن تتم اإال 

بالتمكني، حيث لن يتم التمكني اإال بالتطوع.



53

التطــوع فــي خطــط التنميــة الخمســية فــي . 2
السعودية:

اإن اململكـــة العربيـــة ال�سعودية �سقف للتخطيـــط وتنفيذ اخلطط 
اخلم�سية التي اهتمت بالتنمية واال�ستدامة والتمكني، حيث متثل 
ذلـــك يف خطة التنميـــة التا�سعة، التي اأُِعّدت باآفـــاق اإ�سرتاتيجية 
وتنمويـــة تهدف لتحقيـــق التنمية امل�ستدامة، حيـــث ارتكزت على 
خم�ســـة حماور رئي�سية كان منها: موا�سلة جهود حت�سني املعي�سة، 
وتنميـــة القوى الب�سريـــة الوطنية، والتطويـــر الهيكلي لالقت�ساد 
ال�سعـــودي، والتنميـــة املتوازنـــة بـــني املناطـــق، وتعزيـــز تناف�سية 

االقت�ساد الوطني.
وجاءت اخلطة يف 36 ف�سال، كان »ال�سباب والتنمية« اأحد اأهمها، 
فالتطـــور التنموي امللحوظ يف �ستى جمـــاالت احلياة االجتماعية 
واالقت�سادية والثقافية يف اململكة العربية ال�سعودية جعل ال�سباب 
عامـــال مهما يف هذا التطـــور، حيث عدت اخلطـــة ال�سباب اأنهم 
العنا�سر االأكرث رغبة يف التجديد وا�ستيعاب املتغريات، كما اأنهم 
االأقدر على التفاعل واال�ستجابة ملخرجات عملية التطور والتقدم 
العلمـــي والتقنـــي. بيـــد اأن هذه الطاقـــة تبقى كامنـــة مامل ينجح 
املجتمـــع يف ايجـــاد البيئة اخل�سبة التـــي تهيئ الأولئـــك ال�سباب 

تفعيل اأدوارهم احلقيقة يف ال�سيا�سات والربامج املنا�سبة.
و�سكلـــت خطة التنمية التا�سعة خطوة نوعيـــة يف تناولها للق�سايا 
ال�سبابية مبنظورهـــا ال�سامل، حيث اأو�سحت االجنازات الناجتة 
عن اخلطة ال�سابقة )خطة التنمية الثامنة( يف املجال االجتماعي 
وامل�ساركـــة املجتمعيـــة لل�سبـــاب يف اململكة، فقد قامـــت الرئا�سة 
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العامـــة لرعايـــة ال�سبـــاب بتنظيـــم 776 مع�سكـــرا ترفيهيا، و15 
مع�سكـــر عمل، و398 رحلة وزيارة، اإ�سافـــة اإىل ن�ساط اخلدمات 

العامة والتي بلغت 250 ن�ساطا.
كمـــا �سددت علـــى اأهمية �سغل وقت الفراغ، حيـــث اأ�سارت اإىل اأن 
لـــدى عددا كبريا من ال�سبـــاب اأوقات فراغ طويلة ترتاوح بني 4 - 
12 �ساعة يوميا، ويف الغالب ال يكون ذلك الوقت م�ستغال ا�ستغالال 
اأمثـــل، مما يتطلب توجيـــه اجلهود لتوفـــري االأن�سطة املالئمة. يف 
حـــني قدرت الدرا�سة التي اأجرتها على الطلب على اأن�سطة خدمة 
املجتمع التي يقوم ال�سبـــاب بامل�ساركة فيها بالتعاون مع الرئا�سة 
العامة لرعاية ال�سبـــاب بالزيادة مبا مقداره 135 وحدة طلب يف 

عام 2009 م عن عام 2014 م. 
يف حـــني هدفت يف روؤيتها العامة يف جمـــال ال�سباب والتنمية اإىل 
ايجـــاد جيل من ال�سبـــاب يتمتع بقدرات ومهـــارات علمية وبدنية 
وحياتيـــة، ومتحمـــال مل�سوؤولياتـــه جتـــاه نف�سه واأ�سرتـــه وجمتمعه 
ووطنـــه، وم�ساركا فعـــاال يف عمليـــة التنمية. وانتهجـــت ك�سيا�سة 
يف �سبيـــل حتقيـــق اأهدافها، ت�سجيـــع العمل التطوعـــي وامل�ساركة 
املجتمعيـــة لل�سبـــاب يف جميع املجاالت، وتو�سيـــع هام�ض م�ساركة 
التالميـــذ والطالب يف االأن�سطة املدر�سيـــة واجلامعية، والتفاعل 

مع مفهوم جعل املدر�سة اأكرث ارتباطا باملجتمع.



55

التطوع في اإلستراتيجية الوطنية للشباب: )1(. 3
اأدركـــت اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة ممثلـــة بـــوزارة االقت�ســـاد 
والتخطيـــط اأهمية تطويـــر االإ�سرتاتيجية الوطنيـــة لل�سباب، لذا 
جـــاءت املبـــادرة بتطويـــر االإ�سرتاتيجية الوطنيـــة لل�سباب �سمن 
م�سروع تطويـــر االإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سبـــاب الذي مت االتفاق 
علـــى تنفيـــذه بـــني وزارة االقت�ســـاد والتخطيـــط وبرنامج االأمم 
املتحدة االإمنائـــي، حيث �سيتم تطويـــر االإ�سرتاتيجية خالل عام 
2010 لتبـــداأ بعدها عملية امل�سادقة عليها، وبدء التنفيذ وتطبيق 

االإ�سرتاتيجية.
كما اأنها جعلت التطوع، والتطوع ال�سبابي اأداة من اأدوات التمكني 
وحتقيـــق التنمية، حيث فّعلـــت دور ال�سباب يف تلك االإ�سرتاتيجية 
عـــرب م�ساركتهم يف اللجنة اال�ست�سارية الفنية لالإ�سرتاتيجية ويف 
اإجـــراِء الدرا�ســـات الوطنيـــة امل�سحية وامل�ساركة عـــرب منهجيات 
الت�ســـاور وتبـــادل االآراء يف ور�ـــض العمـــل وحلقـــات النقا�ـــض مـــع 

اخلرباء واملخت�سني يف �سوؤون ال�سباب.
وقـــد ت�سمنـــت االإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سباب عـــددًا من املحاور 
الرئي�ســـة التي ت�ستمل علـــى جمموعة من الق�سايـــا ذات العالقة 

بال�سباب يف اململكة.

املوقع االلكرتوين لالإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سباب - وزارة االقت�ساد والتخطيط:   )1(
www.mep.gov.sa/central/pls/apex/f?p::2001:2:0=NO::P2_DOCUMENT_ID261:
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وهذه املحاور هي:
• التعليم والتدريب.	
• العمل.	
• ال�سحة.	
• الثقافة واالإعالم.	
• االت�ساالت وتقنية املعلومات.	
• الرتويح وا�ستثمار وقت الفراغ.	
• املواطنة ال�ساحلة وامل�ساركة املجتمعية، واالأ�سرة.	

وتوؤمـــن االإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سباب ب�ســـرورة اإيجاد جيل من 
ال�سباب يتمتع بقدرات ومهارات علمية وبدنية وحياتية، ومتحمال 
مل�سوؤولياتـــه جتـــاه نف�سه واأ�سرته وجمتمع ووطنـــه، وم�ساركا فعاال 
يف عمليـــة التنمية؛ مما قادها اإىل �سياغة جمموعة من االهداف 
العامـــة واخلا�ســـة واالجـــراءات وال�سيا�ســـات تكفـــل حتقيق تلك 

الروؤية، والتي كان منها:
• تطوير خدمات االر�ساد االأ�سري لل�سباب واالآباء.	
• توفري متطلبات اإدماج االأ�سخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�سة 	

يف االأن�سطـــة ال�سبابيـــة علـــى اختالفهـــا وتنظيـــم االأن�سطـــة 
اخلا�سة بهم عند احلاجة.

• تو�سيـــع هام�ـــض م�ساركـــة التالميـــذ والطـــالب يف االأن�سطة 	
املدر�سية واجلامعية.

• تعميم ثقافة العمل املنتج يف املجتمع وبني ال�سباب.	
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• التدخل الوقائي ملعاجلة بع�ض امل�سكالت االجتماعية وتقدمي 	
الدعم واملعاجلة للفئات اخلا�سة التي حتتاج ذلك.

• ت�سجيـــع العمـــل التطوعي وامل�ساركـــة املجتمعيـــة لل�سباب يف 	
جميع املجاالت.

• متكـــني ال�سباب مـــن اجلن�سني مـــن ممار�ســـة هواياتهم من 	
خالل ممار�سة اأن�سطة �سبابيـــة ريا�سية وثقافية واجتماعية 
وترفيهيـــة مـــن اختيارهـــم ومن�سجمة مـــع القيـــم املجتمعية 

وميولهم واهتماماتهم.
مـــع �سرورة اإدخال تعديالت على االإجراءات والربامج التي تنفذ 
يف جمـــال ال�سباب بحيـــث تكون اأكرث مرونة واأقـــل مركزية واأكرث 
ا�ستجابـــة ملتطلبـــات م�ساركـــة ال�سابات مـــن تخ�سي�ـــض برامج 
ومرافـــق واأن�سطـــة تنا�سب ميولهـــن وهواياتهن وتلقـــى يف الوقت 

نف�سه قبوال اأ�سريا واجتماعيا.





خامسًا: تعريف التطوع 
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فعـــل التطـــوع يـــكاد يتطابـــق ومفهوم العمـــل اخلـــريي اأو مفهوم 
املجتمـــع املـــدين اأو القطاع الثالـــث، واأغلب املنظريـــن واخلرباء 
الذيـــن ا�ستطلعـــت اآراءهم يوؤكدون على اأنهـــا ذات مفهوم واحد، 
اإال اأننـــي اأجد اأن الرب »ال�سدقـــة« )Dole(، اأعم واأ�سمل من فعل 
التطـــوع؛ فـــاالأول ي�سمل جميـــع الت�سرفات القوليـــة والفعلية مثل 
اإف�ســـاء ال�سالم وعيادة املري�ض، اأما التطـــوع، واإن كان جزءًا من 
الـــرب، اإال اأنـــه اأخ�ض من حيـــث املمار�سة التطبيقيـــة لكونه عماًل 
منظمـــًا غري عفوي وميار�ض يف اإطـــار جماعي ويخرج من دائرته 
الواجـــب االأ�ســـري كرعاية الوالدين اأو االأوالد، كمـــا اأ�سري اإىل اأّن 
العمل اخلريي باململكة العربية ال�سعودية يف غالبه لالأ�سف يقوده 
وينفـــذه موظفون متفرغـــون، ون�سبة التطوع تـــكاد تكون حمدودة 
ومق�ســـورة على املوؤ�س�سات امل�سهورة ر�سميا، مما يجعل م�سطلح 

التطوع اأخ�ض عندنا من مفهوم العمل اخلريي. 
التطوع لغة: . 1

ل« من الطاعة، و»َتَطّوَع« كذا اأي حتمله طوعا، وتكلف  التطوع »تُفُعّ
ا�ستطاعتـــه، وتطوع لـــه: تكلـــف ا�ستطاعته حتـــى ي�ستطيعه، قال 
االأزهـــري: ومن يطّوع خريًا، واالأ�سل فيه يتطوع فاأدغمت التاء يف 

الطاء، ويقال: تطاوع لهذا االأمر حتى ت�ستطيعه)1(. 

اأبادي، الفريوز، القامو�ض املحيط، دار اجليل م�سورة عن طبعة البابي احللبي، بريوت، 1371هـ.  )1(
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التطوع اصطالحًا: . 2
أ التطوعأمبفهومهأالعام:	.

ا  َع َخرْيً »بـــذل الرب«، والرب جماع اخلري، قال تعـــاىل: ))َفَمْن َتَطَوّ
َفُهـــَو َخـــرْيٌ َلُه(( �ســـورة البقرة اآيـــة )182(، ويقـــول فايق �سعيد 
وال�سرمان: »وجاء يف تف�سري الثعالبي يف رواية احل�سن الب�سري 
اأنـــه قال يف تف�ســـري االآية الكرميـــة: اأنه يعني الدين كلـــه اأي فعل 
غـــري املفرت�ض عليه من �ســـالة اأو زكاة اأو نوع مـــن اأنواع الطاعة 
وقـــد رجح العلمـــاء يف قوله تعاىل »خري« عمـــوم اأفعال اخلريات، 
ويدخـــل فيه منح احلـــب واإف�ساء ال�ســـالم واإدخـــال ال�سرور، قال 
النبـــي: ))وتب�سمـــك يف وجه اأخيك �سدقـــة(( »رواه ابن حبان«، 
ِه ِم�ْسِكيًنا  َعاَم َعَلى ُحِبّ وبـــذل الطعام قال تعاىل:))َوُيْطِعُمـــوَن الَطّ
ِ اَل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل  ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلَلّ َ َوَيِتيًما َواأَ�ِســـرًيا * اإِمَنّ
�ُسُكوًرا((�ســـورة االإن�ســـان: اآيـــة 8 - 9 {، وق�ســـاء احلاجات قال 
ر�ســـول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلـــم : »لئن مي�سي اأحدكم يف حاجة 
اأخيه خـــري له من اأن يعتكف يف م�سجدي هـــذا«، ون�سرة املظلوم 
قـــال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:«من خَذَل م�سلمًا يف موطن 
وهـــو قـــادر على ن�سره خذله اهلل يف موطن يحـــب اأن ين�سر فيه« 
رواه اأبو داوود، اإّن التطـــوع مبفهومه الوا�سع هو مرادف لل�سدقة 

يف االإ�سالم. 
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أ التطوعأمبفهومهأال�شيق:	.
يعرفـــه اآندي فرير واآخـــرون: »العمل الذي ي�ستفيـــد منه املجتمع 
حينما يقوم به الفرد مبطلق حريته دون عائد نقدي«. اإن ا�ستفادة 
املجتمع تخرج منها االأعمال ال�سارة وغري املنتجة، واحلرية توؤكد 
االختيار دون اإكراه، كاأن يكون مفرو�سا من املحاكم اأو اإلزامياًّ يف 
اإطار مـــادة درا�سية اأو برنامج تخرج، ثم دون عائد نقدي لتمييز 
دافعه اخلريي، وي�ستثنى منه م�سروف اجليب اأو بدل االنتقال اأو 
املالب�ـــض. اجلدير بالذكر اأن اخلدمات التي يقدمها الفرد داخل 
نطـــاق اأ�سرته ال تعد عماًل تطوعياًّ بالرغم من اأنه يقدمها مبطلق 

حريته ودون عائد نقدي، ولكنها تتعلق بالتزام م�سرتك.)2(
كما عرفته دائرة املعـــارف الربيطانية: الكلمة ماأخوذة من اللغة 
الفرن�سيـــة )Voluntaire(، وتعنـــي ال�سخ�ـــض الـــذي ُيقدم على 

امل�ساركة ب�سكل جماين يف عمل موؤ�س�سي اأو القيام مبهمة.)3(
وعرفه الدكتور نايف املرواين: »التطوع عبارة عن اجلهد املبذول 
بطريقـــة اختياريـــة وبـــدون ق�سر، مر�ســـاة هلل تعـــاىل وم�سلحة 

الوطن باإيثار الغري على الذات دون انتظار عائد ما«.)4(

فريـــر، اآنـــدي واآخرين، الدليـــل االأ�سا�ســـي الإدارة برامـــج العمل التطوعـــي، مركز بناء   )2(
الطاقات، 1431هـ، �ض23

www.britannica.com ،موقع دائرة املعارف الربيطانية، عام 2012م  )3(
املرواين، د. نايف، درا�سة العمل التطوعي: اإ�سكاالته وتطبيقاته، عام 1432 هـ �ض5   )4(
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مصطلحات ذات عالقة: . 3
اإّن مفهـــوم التطوع العام مفهوم ذو اأ�ســـل فقهي وهو »ال�سدقة«، 

وله داللة ذات ُبعد ثقايف عربي وهي »املروءة« و»النخوة«. 

أ ال�شدقةأ)Charity(:أ	.
دقـــات واأقَر�سوا اهلل قر�سا  دقني واملُت�سَ قال تعـــاىل: {اإن املُت�سَ
اَعف لهـــم ولهم اأجٌر كرمٌي} احلديد:18، وقال تعاىل:  ًح�سنا ًي�سَ
ٍة اأَنَبَتْت �َسْبَع  ِذيَن ُينِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم يِف �َسِبيِل اهلّلِ َكَمَثِل َحبَّ َثُل الَّ {مَّ
اِعُف مِلَن َي�َساُء َواهلّلُ َوا�ِسٌع  ٍة َواهلّلُ ُي�سَ َئُة َحبَّ �َسَناِبـــَل يِف ُكلِّ �ُسنُبَلٍة مِّ

َعِليٌم }البقرة:261.
ويقول النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم : »�سنائع املعروف تقي م�سارع 
ال�سوء«. رواه احلاكم، وال�سدقة خفية تطفئ غ�سب الرب، و�سلة 
الرحـــم تزيـــد يف العمـــر وكل معـــروف �سدقة واأهـــل املعروف يف 
الدنيا هم اأهل املعروف يف االآخرة واأهل املنكر يف الدنيا هم اأهل 
املنكـــر يف االآخـــرة واأول من يدخل اجلنة هم اأهـــل املعروف« رواه 

الطرباين يف االأو�سط. 
اإن ال�سدقـــات لي�ســـت قا�سرة على نوع معني مـــن اأعمال الرب بل 
ُبو َذرٍّ الغفاري ر�سي  القاعدة عامة اأن كل معـــروف �سدقة، َقاَل اأَ
اهلل عنـــه: قال ر�ســـول  �سلى اهلل عليه و�سلم : »َعَلـــى ُكلِّ َنْف�ٍض يِف 
َدَقٌة ِمْنُه َعَلى َنْف�ِسِه. ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل  ْم�ُض �سَ ُكلِّ َيـــْوٍم َطَلَعْت ِفيِه ال�سَّ
ُق َوَلْي�َض َلَنا اأَْمـــَواٌل؟ َقاَل: »اِلأَنَّ ِمـــْن اأَْبَواِب  ـــدَّ اهلِل، ِمـــْن اأَْيـــَن اأََت�سَ
َلَه اإِالَّ اهلُل،  ، َواَل اإِ ِ ْمـــُد هلِلَّ ْكِبـــرَي، َو�ُسْبَحـــاَن اهلِل، َواحْلَ َدَقـــِة التَّ ال�سَّ
ْوَكَة  َواأَ�ْسَتْغِفُر اهلَل، َوَتاأُْمُر ِبامْلَْعُروِف، َوَتْنَهى َعِن امْلُْنَكِر، َوَتْعِزُل ال�سَّ
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ْعَمـــى، َوُت�ْسِمُع  َجَر، َوَتْهـــِدي ااْلأَ ا�ـــضِ َواْلَعْظـــَم َواحْلَ َعـــْن َطِريِق النَّ
مَّ َوااْلأَْبَكَم َحتَّى َيْفَقَه، َوُتِدلُّ امْلُ�ْسَتِدلَّ َعَلى َحاَجٍة َلُه َقْد َعِلْمَت  ااْلأَ�سَ
ِة �َساَقْيـــَك اإىل اللْهَفاِن امْلُ�ْسَتِغيـــِث، َوَتْرَفُع  َمَكاَنَهـــا، َوَت�ْسَعى ِب�ِســـدَّ
َدَقِة ِمْنَك  ِعيِف، ُكلُّ َذِلَك ِمـــْن اأَْبَواِب ال�سَّ ِة ِذَراَعْيَك َمَع ال�سَّ ِب�ِســـدَّ

َعَلى َنْف�ِسَك، َوَلَك يِف ِجَماِعَك َزْوَجَتَك اأَْجٌر«. رواه االإمام اأحمد. 
ِ  �سلى اهلل عليه و�سلـــم : »َمْن ا�ْسَتَطاَع ِمْنُكْم اأَْن  و َقـــاَل َر�ُسوُل اهللَّ
َبٍة »  َرٍة، َفَمْن مَلْ َيِجْد َفِبَكِلَمٍة َطيِّ ْق َوَلْو ِب�ِسقِّ مَتْ دَّ اَر َفْلَيَت�سَ ِقَي النَّ َيتَّ

رواه االإمام اأحمد.
اإن نطـــاق امل�ستفيديـــن من التطـــوع »ال�سدقة« تبـــداأ من الدائرة 
االأقرب ثـــم تت�سع، فاأوىل النا�ض: اأوالد املت�ســـدق واأهله واأقاربه، 
وال يجـــوز الت�ســـدق على اأجنبـــي وهو حمتاج اإىل مـــا يت�سدق به 

لنفقته ونفقة عياله. 
عـــن جابر بـــن عبداهلل اأن ر�سول اهلل �سلـــى اهلل عليه و�سلم قال: 
اًل، َفَعَلى  »اإَِذا َكاَن اأََحُدُكـــْم َفِقرًيا، َفْلَيْبـــَداأْ ِبَنْف�ِســـِه، َواإِْن َكاَن َف�سْ
اًل َفَعَلى َذِوي َقَراَبِتِه، اأَْو َقاَل: َعَلى ِذي َرِحِمِه،  ِعَياِلِه، َواإِْن َكاَن َف�سْ

اًل، َفَهُهَنا َوَهُهَنا« رواه اأحمد وم�سلم.  َواإِْن َكاَن َف�سْ
ِ  �سلى اهلل عليه  جتـــوز ال�سدقـــة على الغني َقاَل: َقـــاَل َر�ُســـوُل اهللَّ
َدَقٌة«. وجتوز  ، اأَْو َفِقـــرٍي، �سَ و�سلـــم : »ُكلُّ َمْعـــُروٍف َفَعْلَتـــُه اإىل َغِنـــيٍّ

ال�سدقة على الذمي واحلربي ويثاب امل�سلم على ذلك.
ِه  َعاَم َعَلـــى ُحِبّ وقـــد اأثنـــى اهلل على قـــوم فقـــال: {َوُيْطِعُمـــوَن الَطّ
ِم�ْسِكيًنـــا َوَيِتيًما َواأَ�ِسرًيا }االإن�سان: 8، واالأ�سري كافر حربي. وجتوز 
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ال�سدقـــة علـــى احليوان قال النبي  �سلى اهلل عليـــه و�سلم : »َبْيَنَما 
ْتُه َبِغيٌّ ِمـــْن َبَغاَيا َبِني  ْذ َراأَ ٍة َكاَد َيْقُتُلـــُه اْلَعَط�ُض اإِ َكْلـــٌب ُيِطيـــُف ِبَرِكيَّ

اإِ�ْسَراِئيَل، َفَنَزَعْت ُموَقَها َف�َسَقْتُه َفُغِفَر َلَها ِبِه« رواه م�سلم. 
واأف�ســـل ال�سدقة »التطوع« ما كان اأثرهـــا دائمًا وممتدًا يف حياة 
االإن�ســـان وبعـــده، وال يكون ذلـــك اإال بالعمل املوؤ�س�ســـي ذي البعد 
االإ�سرتاتيجـــي واهلل اأعلـــم فَعْن اأَِبـــي ُهَرْيَرَة ر�ســـي اهلل عنه، اأَّن 
ِبـــيَّ  �سلى اهلل عليه و�سلم ، َقاَل: »اإَِذا َماَت امْلُوؤِْمُن اْنَقَطَع َعَمُلُه  النَّ
اِلٍح َيْدُعو  َدَقٍة َجاِرَيٍة، اأَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، اأَْو َوَلٍد �سَ اإِال ِمْن َثالٍث: �سَ

َلُه« رواه م�سلم. 
ويحـــرم اأن ميّن املت�سدق على من ت�سدق عليـــه اأو يوؤذيه اأو ُيرائي 
َدَقاِتُكم  ِذيَن اآَمُنوْا اَل ُتْبِطُلوْا �سَ ب�سدقته، لقول اهلل تعاىل: {َيا اأَيَُّها الَّ

ا�ِض}البقرة: 264.  ِبامْلَنِّ َواالأَذى َكالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاء النَّ

أ املروءةأ)Virility(:أ	.
من املرتادفات يف اللغة العربية مل�سطلح التطوع، الفزعة والنخوة 
واأبرزهـــا املروءة، قيل ملهدي بن حرب الهـــاليل: قد اأكرث النا�ض 
يف املـــروءة ف�سفهـــا لنا واأوجـــز، قال: على اخلبـــري بها �سقطت، 
َ َياأُْمـــُر ِباْلَعْدِل  هـــي بحذافريهـــا يف قول اهلل جل ذكـــره: {اإِنَّ اهللَّ
يَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َساِء َوامْلُْنَكِر َواْلَبْغِي  َوااْلإِْح�َســـاِن َواإِ

ُروَن}النحل: 90. َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
وقيل ل�سفيان بن عيينة رحمه اهلل تعاىل: قد ا�ستنبطت من القران 
كل �سيء، فاأين املروءة فيه؟ فقال يف قوله تعاىل: {ُخِذ اْلَعْفَو َواأُْمْر 
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ْيَطاِن َنْزٌغ  َك ِمَن ال�سَّ ا َينَزَغنَّ اِهِلنَي * َواإِمَّ ِباْلُعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
ُه �َسِميٌع َعِليٌم}االأعراف: 199 - 200. َفا�ْسَتِعْذ ِباهلّلِ اإِنَّ

وُيروى عن ابن عبا�ض قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
»اأهل املعروف يف الدنيـــا هم اأهل املعروف يف االآخرة« فقيل البن 
عبا�ـــض ما معنى قـــول الر�سول �سلى اهلل عليـــه و�سلم ؟ فقال ابن 
عبا�ـــض: اإذا كان يـــوم القيامـــة نـــادى منـــاٍد من بطنـــان العر�ض: 
ليتقدم اأهل املعروف يف الدنيا، فيقومون فيها، فيقول اهلل تعاىل: 
»اإين قـــد غفـــرت لكم على مـــا كان منكم واأر�سيـــت عنكم خلقي 
فيمـــا كان لهـــم قبلكم، و�سمنت عليكم تبعـــة كانت خللقي قبلكم 
وجعلـــت ح�سناتكم اليـــوم تعرفونها على اأهـــل اجلمع حتى تكونوا 

اأهل املعروف يف الدنيا واأهل املعروف يف االآخرة« رواه احلاكم. 
وممـــا ينقل يف املروءة قول بهرام: املـــروءة ا�سم جامع للمحا�سن 
كلها، وكان املهلب ابن اأبي �سفرة يقول: املروءة اأن يركب االن�سان 
وحده ويرجع بجي�ض، ومن كتاب البن احل�سن حممد بن اإبراهيم 
»املروءة ترفيـــه اجل�سم وحت�سني الذكر وتنعيـــم العي�ض وتنظيف 

امللب�ض وتفخيم الغرف«. 
وكان اأبـــو احل�ســـن علي بن مو�ســـى الفرات يقـــول: »واهلل ما اأرى 
الدنيـــا تفي بهمتي ومروءتـــي وما اأريد الـــوزارة اإال لويل اأرفعه اأو 
عـــدو اأقمعـــه وما راأيت اأحدًا علـــى بابـــي اأو يف داري اأو يف موكبي 
ولي�ـــض يل عليـــه اإح�ســـان اإال ا�ستحييت منه و�سرفـــت همتي على 

اإرفاقه واالإف�سال عليه«.
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ويحكـــى اأن عبدامللك بـــن مروان دخل على ابن اأبـــي �سفيان فلما 
خـــرج قـــال معاوية لعمرو بـــن العا�ض: »مـــا اأكمل مـــروءة الفتى، 
فقـــال: اأ�سلح اهلل االأمري!  لقد اأخذ باأخالق اأربعة، وترك اأخالقًا 
ث،  اأربعًة: اأخذ باأح�سن الِب�سر اإذا لقي، وباأح�سن احلديث اإذا حدَّ
ث، وباأح�سن الوفـــاء اإذا وعد، وترك  وباأح�ســـن اال�ستمـــاع اإذا ُحدِّ
مـــزاح من ال يثـــق بعقله، وترك جمال�سة مـــن ال يرجع اإىل احلق، 
وترك خمالطة مـــن ال اأدب عنده، وترك من القول والعمل كل ما 

يعتذر منه وترك خمالطة لئام النا�ض«. 
وقـــال بع�ض االأمراء يوما للمغرية بن �سعبـــة: ما الفتوة واملروءة؟ 

قال: �سخاوة النف�ض وح�سن اخللق.)5(
قال حممد بن الوليد الطرطو�سي يف كتابه )�سراج امللوك(، روي 
اأن اأعرابيـــا قدم علـــى علي بن اأبي طالب » ر�سي اهلل عنه« فقال: 
يـــا اأمري املوؤمنني يل اإليك حاجة، احلياء مينعني من اأن اأذكرها، 
قـــال: فخطهـــا يف االأر�ض فخط فيها: اإين فقـــري، فقال لغالمه يا 

قنرب اك�سه حلتي فك�ساه احللة فقال: 
و�سوف اأك�سوك من ح�سن الثنا حلالك�سوتني حلــــــة تبلــى حمــا�ســنــها
كالغيث يحيي نداه ال�سهل واجلبـالاإن الثنـــاء ليحيي ذكــــر �سـاحبــها
ال تبتــــــــــغـــي مبا قـــد نلتـــــه بـــدالاإن نلت ح�سن ثنـــاء نلــت مكرمـــة
كل امرئ �سوف يجزى بالذي فعــال ال تزهـــد الدهر يف عرف بداأت به

)5(  الثعالبـــي، عبدامللك بن حممد - حتقيق وليد احل�سني -، مراآة املروات، الطبعة االأوىل، 
دار احلكمة، الريا�ض، عام 1419هـ، �ض 113
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و ُيروى اأن الليث بن �سعد �ساألته امراأة �سكربة ع�سل فاأمر لها بزق 
ع�سل، فقيل له يف ذلك فقال: اإنها �ساألت على قدر حاجتها ونحن 

نعطي على قدر نعمتنا.
قال مطرف بن عبداهلل بن ال�سخري: اإذا اأراد اأحدكم مني حاجة 

فلريفعها يف رقعة فاإين اأكره اأن اأرى يف وجهه ذل احلاجة.
و روي اأنـــه كان عنـــد البهلول بـــن را�سد طعام فغـــال ال�سعر فاأمر 
بـــه فبيـــع له، ثم اأمـــر اأن ي�سرتى لـــه ن�سف القفري فقيـــل له تبيع 

وت�سرتي، فقال: اأفرح اإذا فرح النا�ض واأحزن اإذا حزنوا.)6(

احلزمي، يو�سف. العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز، كر�سي االأمري �سلمان بن عبدالعزيز   )6(
للدرا�سات التاريخية واحل�سارية للجزيرة العربية، الريا�ض، 1433هـ، �ض11.
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للتطـــوع حوافز ودوافع تتجلى يف ثالثة اأمور، هي: الدافع الديني، 
ودافع الع�سبية »اجلماعة«، ودافع الفطرية. 

1 .)Religious Motivation( :الدافع الديني
احلكمة مـــن اإيجاد اخللق هي العبادة، قال تعـــاىل: {َوَما َخَلْقُت 

نَّ َوااْلإِن�َض اإِالَّ ِلَيْعُبُدوِن}الذاريات: 56. اجْلِ
وتتجلى �سوره فيما يلي:

أ اإنأغر�سأوجودأالإن�شانأوعلةأخلقهأهوأالعبادة:	.
وراأ�سهـــا توحيد اهلل الذي بعث به الر�سل واالأنبياء، وهي احلقيقة 
املطلقة واالأزلية منذ اأن نفخ الروح باأبينا اآدم واأنزله اإىل االأر�ض، 
ويعرف �سيخ االإ�سالم ابن تيمية العبادة باأنها: »ا�ْسٌم َجاِمٌع ِلُكلِّ َما 
اِهَرِة«، اإن  اُه ِمَن ااْلأَْقَواِل َوااْلأَْعَماِل اْلَباِطَنِة َوالظَّ ُ َو َيْر�سَ ـــُه اهللَّ ُيِحبُّ
�سلوك »فعل« االإن�سان ال�سادر عن اإميان واإرادة، �سواء كان دينيًا 
حم�ســـًا بينًا اأو حياتيًا معا�سًا، هو جزء من الدين وخا�سع للثواب 
اِتي  َياَي َومَمَ الِتـــي َوُن�ُسِكي َوحَمْ نَّ �سَ والعقـــاب، قال تعاىل: {ُقْل اإِ
ِ َربِّ اْلَعامَلِنَي}االأنعـــام: 162{. فاالإن�ســـان م�ســـوؤول عن جميع  هلِلَّ
ا َك�َسَبْت َرِهيَنٌة}املدثر: 38.  ت�سرفاته، قال تعاىل: {ُكُلّ َنْف�ٍض مِبَ

يقول الدكتور يو�سف القر�ساوي عن التطوع باأنه:
»النفـــع املادي اأو املعنوي الذي يقدمـــه االإن�سان لغريه من دون اأن 
ياأخـــذ عليه مقاباًل ماديًا، ولكـــن ليحقق هدفًا خا�سًا له اأكرب من 
املقابـــل املادي، قد يكون عند بع�ض النا�ـــض احل�سول على الثناء 
وال�سهـــرة، اأو نحو ذلـــك من اأغرا�ض الدنيـــا، واملوؤمن يفعل ذلك 
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الأغرا�ـــض تتعلـــق باالآخرة رجاء الثواب عنـــد اهلل تعاىل والدخول 
يف جنـــات النعيم، ف�سال عما �سينالـــه يف احلياة من بركة وحياة 
طيبة و�سكينة نف�سية و�سعادة روحية ال تقدر بثمن عند اأهلها«.)1(

أ التدافعأ�شرورةأللعمران:أ	.
ُهـــْم ِبَبْع�ـــضٍ َلَف�َسَدِت  ا�ـــضَ َبْع�سَ ِ النَّ قـــال تعـــاىل: {َوَلْوال َدْفـــُع اهللَّ
ـــٍل َعَلـــى اْلَعامَلِنَي}البقـــرة:251، اإن  َ ُذو َف�سْ ااْلأَْر�ـــضُ َوَلِكـــنَّ اهللَّ
ال�ســـراع بني اخلري وال�سر وبني العقيدة ال�سحيحة املتج�سدة يف 
االإ�سالم والعقائـــد الوثنية الباطلة منها ماله تراث ديني �سماوي 
اأو مذهبـــي حمّرف اأو نحلة ب�سريـــة اأر�سية هو تدافع حمتوم وفق 
قواعد االإ�سالم والت�سامح والتعاي�ض االإن�ساين. وعليه فاإن التطوع 
ا  َ ميليه واجب االجتمـــاع الديني ورابطة االأخوة، قال تعاىل:{ اإِمَنّ
َ َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن}  ُقوا اهلَلّ َخَوْيُكْم َواَتّ ِلُحوا َبنْيَ اأَ �سْ امْلُوؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة َفاأَ
احلجـــرات: 10. اإن االأخـــوة احلقيقيـــة تتج�ســـد يف التعاون، قال 
ِهْم َوَتَراُحِمِهم  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : »َمَثُل امْلُوؤِْمِننَي يِف َتَوادِّ
�َســـِد، اإَِذا ا�ْسَتَكى ِمْنُه �َســـْيٌء َتَداَعى َلُه �َساِئُر  َوَتَعاُطِفِهـــْم َمَثُل اجْلَ

ى«. رواه االإمام اأحمد.  مَّ َهِر َواحْلُ �َسِد ِبال�سَّ اجْلَ
اإن امل�سلـــم يف �سعيـــه لتحقيق االأخـــوة ودفع العـــدو ال�سائل فكريًا 
وماديًا مـــن اأجل البناء، عليه اأن يلتزم باأخالقيات التدافع، وهما: 
العـــدل وبذل اخلري للمخالف املحايد، قال اهلل تعاىل: {اَل َيْنَهاُكُم 
يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم اأَْن  ُ َعِن اَلِّذيَن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الِدّ اهلَلّ

َ ُيِحُبّ امْلُْق�ِسِطنَي}املمتحنة: 8}. وُهْم َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم اإَِنّ اهلَلّ َترَبُّ
القر�ساوي، د. يو�سف، اأ�سول العمل اخلريي يف االإ�سالم، دار ال�سروق، القاهرة، عام 2008م، �ض 21  )1(
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أ .	:)GlobalأofأReligiousأMorals(عأالدينيأ	عامليةأالوا
اإن قاعـــدة املعاملـــة باملثـــل مـــن القواعـــد امل�ستقـــرة يف القانـــون 
واالأعـــراف الدولية، فاملوؤ�س�ســـات الدينية امل�سيحيـــة يف الواليات 
املتحـــدة االأمريكيـــة واأوروبا تعتـــرب من اأن�ســـط الكنائ�ض يف جمع 
التربعـــات واإنفاقهـــا الأغرا�ـــض تب�سرييـــة تن�سرييـــة، فقد بلغت 
التربعـــات للكنائ�ـــض بالواليـــات املتحدة االأمريكيـــة عام 2008م 
مبلغـــًا قـــدره )390( مليـــار دوالر، فيما بلغـــت يف اإ�سرائيل مبلغًا 
قـــدره )11( مليـــار دوالر، وجنـــد البع�ـــض منا بح�سن نيـــة يناأى 
بالعمق الديني للتطوع ويربزه على اأنه ن�ساط مدين اإن�ساين بحت، 
خوفـــًا اأو حترجًا من اإحلاقه بالن�ســـاط الدعوي، اأو تقليدًا اأجوف 
لثقافة غربيـــة ذات تطور تاريخي خا�ض متلي على العامل النامي 
م�سامـــني م�سطلحاتهـــا االجتماعيـــة وال�سيا�سيـــة واالقت�سادية 

املنت�سرة وال�سائعة.)2(

)2(  ال�سلومـــي، د. حممد، القطاع اخلريي ودعـــاوي االإرهاب، الطبعة االأوىل، جملة البيان، 
1424 هـ.
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2 . :)Community Motivation( »دافع الجماعة »العصبية
اإّن دافع االنتماء اإىل اجلماعة هو اأ�سيل يف �سلوك املتطوعني، وال�سيما 
يف جمتمعاتنا التقليديـــة التي تت�سم بالتما�سك االإجتماعي، ويذهب 
البع�ـــض اإىل فهم مغلوط عن الع�سبية يف �سيـــاق التع�سب واملفهوم 
العلمي الذي اأطلقه عامل االجتماع ال�سيا�سي ابن خلدون عند درا�سة 
االنتمـــاءات، التي هي حقيقة يف �سلوك الب�سر، يقول ابن خلدون)3(: 
» يف اأن )الع�سبية( اإمنا تكون من االلتحام بالن�سب، ب�سبب اأن �سلة 
الرحم طبيعية يف الب�سر اإال يف االأقل، ومن �سلتها الن�سرة على ذوي 
القربى واأهل االأرحام اأن ينالهم �سيم اأو ت�سيبهم هلكة، فاإن القريب 
يجد يف نف�سه غ�سا�سة من ظلم قريبه اأو العداء عليه ويود لو يحول 
بينـــه وبني ما ي�سلـــه من املعاطب واملهالك نزعـــة طبيعية يف الب�سر 
منذ كانوا، فـــاإذا كان الن�سب املتوا�سل بـــني املتنا�سرين قريبا جدًا 
بحيـــث ح�سل به االحتاد وااللتمام كانت الو�سلة ظاهرة فا�ستدعت 
ذلـــك مبجردهـــا وو�سوحها، واإذا بعـــد الن�سب بع�ـــض ال�سيء فرمبا 
تنو�ســـي بع�سها ويبقى منها �سهر فتحمل علـــى الن�سرة لذوي ن�سبه 
باالأمـــر امل�سهور منه فرارًا من الف�سا�سة التي يتوهمها يف نف�سه من 
ظلـــم من هو من�سوب اإليه بوجه، ومن هذا الباب الوالء واحللف اإذا 
ن�ســـره كل اأحد على اأهل والئـــه وحلفه لالألفة التي تلحق النف�ض من 
اهت�ســـام جارها اأو قريبها اأو ن�سيبها بوجه من وجوه الن�سب، وذلك 
الأجـــل اللحمة اجلاهلة من الوالة مثل حلمة الن�ســـب اأو قريبا منها، 
ومن هذا معنى قوله �سلى اهلل عليه و�سلم : » تعلموا من اأن�سابكم ما 
)3(  ابـــن خلدون، عبدالرحمن بن حممد، مقدمـــة ابن خلدون، الطبعة االأوىل، مكتبة لبنان 

وبريوت، عام 1992م، �ض 55
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ت�سلـــون به اأرحامكم«. رواه الرتمذي، مبعنى اأن الن�سب اإمنا فائدته 
هـــذا االلتحام الذي يوجب �سلة الرحـــم حتى تقع املنا�سرة والنعرة 
وما فوق ذلك م�ستغنى عنه اإذ الن�سب اأمر وهمي ال حقيقة له ونفعه 

اإمنا هو يف هذه الو�سلة )االلتحام(«.
وهـــذا مـــا اأكدته اأي�ســـًا درا�ســـة قام بها كـــري اآيت يف عـــام 2001م 
حتـــت عنوان )خربات التطـــوع عند ال�سكان االأ�سليـــني واملجتمعات 
غري الناطقـــة باالإجنليزية(، حيث تو�سل الباحثـــون اإىل اأن العامل 
الثقـــايف يلعـــب دورًا هامـــا يف تقييـــم التطـــوع وت�سرفـــات االأفـــراد 
حيالـــه، وقد ات�سح مـــن البحث اأن قيـــم واأعراف وهيـــاكل املجتمع 
توؤثـــر ب�سكل كبري على اإدراك اأفراد املجتمـــع ملاهية التطوع واأهميته 
االجتماعيـــة. وقد اأو�سح البحث اأن االأ�سرتاليني البي�ض من البيئات 
املتحدثـــة لالإجنليزيـــة بطالقة كانوا قادرين ب�ســـكل عام على و�سع 
خـــط فا�سل بني حياتهـــم ال�سخ�سية والنطاق العـــام الذي اختاروا 
اأن يقومـــوا فيه بعملهـــم التطوعي. فالعمل التطوعـــي بالن�سبة لهذه 
اجلماعة هو عبارة عن ن�ساط يقومون به من منطلق اإرادتهم احلرة 
ولي�ـــض من قبيل القيـــام بالواجب. يف حني اأظهر كثـــري من ال�سكان 
االأ�سليـــني والقادمـــني من بيئات غـــري ناطقة باالإجنليزيـــة ارتباطًا 
اأعمـــق مبجتمعاتهم التـــي تاأ�س�ست على مـــا اأ�سمـــاه التقرير »تبادل 
 )Interdependence( )املنفعـــة، وااللتـــزام املتبـــادل )التكافـــل
والروابـــط االأ�سريـــة العميقـــة )�سلة الرحـــم( التي تولـــد امل�سوؤولية 

العامة واالحرتام«.)4(

)4(  فرير، اآندي واآخرون، مرجع �سابق، �ض 25
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3 .)Innate Motivation( الدافع الفطري
يندفـــع االإن�ســـان بفطرتـــه لتلبية حاجاتـــه التي يعـــرب عنها عامل 
االجتمـــاع ما�سلـــو )Maslow( مبثلثه )�سلم احلاجـــات( حينما 

ق�سمها اإىل خم�سة: 

أ احلاجاتأاملادية:	.
الالزمة للبقاء، كاملاء والهواء والغذاء واملاأوى واجلن�ض. 

أ ال	مانأوال�شتقرار:	.
كاحلمايـــة من االآخرين واحلكم بال�سريعـــة اأو القانون اأو النظام 

االجتماعي. 
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أ احلبأوالنتماءأالجتماعي:	.
لالأ�سرة، وفيه العالقات والعمل اجلماعي )التعاون(. 

أ احرتامأالذات:د.
االإجناز، ال�سمعة، اال�ستقالل، املكانة االجتماعية. 

أ النماءأوالتطورأال�شخ�شي:	.
اإن التطـــوع هو نتيجـــة فطرية للم�ستوى الثالـــث من االحتياجات، 
علمًا باأن املتطوع يحمل كل الدوافع يف اآن واحد، ولكن ن�سبة تاأثري 

كل دافع تختلف من متطوع الآخر. 
ودوافـــع التطوع باململكـــة العربية ال�سعوديـــة ال تختلف عن دوافع 
اأي جمتمـــع اآخـــر، �ســـوى اأن الدافـــع الدينـــي يلعـــب دورًا كبريا، 
فقـــد قـــام د. اإبراهيـــم القعيد باإعـــداد درا�سة بعنـــوان: )و�سائل 
ا�ستقطاب املتطوعني واالنتفـــاع االأمثل بجهودهم(، وقد خل�ست 
اإىل اأن اأهـــم دافع للعمل التطوعـــي عند ال�سعوديني هو الرغبة يف 
احل�سول على االأجر والثواب، والرغبة يف حتقيق الذات، والتعلم 
واكت�ساب املعارف اجلديـــدة والنمو ال�سخ�سي، والرغبة يف �سغل 
اأوقات الفراغ، وتلبية حلاجة فطرية لدى االإن�سان وهي الرغبة يف 

االت�سال باالآخرين)5(. 

القعيـــد، د. اإبراهيـــم، بحـــث بعنـــوان و�سائـــل ا�ستقطـــاب املتطوعـــني واالنتفـــاع االأمثل   )5(
بجهودهم، الندوة العاملية لل�سباب االإ�سالمي، 1997م 
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اإن قـــوة التطـــوع تتمثل يف قـــوة �سموله للفرد املتطـــوع واملنظمات 
التطوعية والوطن ومن منافعه ما يلي:

1 . :)Self-Benefits( المنافع الذاتية
يكت�سب املتطوع الفرد منافع جمة منها:

أ التمتعأب�شحةأجيدة:	.
ن�سرت جملـــة »American Health« عام 1988م درا�سة اأجريت 
بواليـــة » Michigan " االأمريكيـــة اأظهـــرت اأن العمـــل التطوعي 
املنتظـــم يزيد مـــن متو�ســـط العمر املتوقـــع للفـــرد، واأن الرجال 
الذين مل يقوموا بعمل تطوعي كانوا عر�سه للوفاة مبقدار مرتني 
ون�ســـف اأكرث من هوؤالء الذين قامـــوا بعمل تطوعي مرة اأ�سبوعيًا 
علـــى االأقل)1(. اإن العمـــل التطوعي يقوي جهـــازك املناعي ويقلل 
من معدالت الكولي�سرتول ويقوي القلب ويقلل من فر�ض التعر�ض 

الآالم ال�سدر وب�سفة عامة يقلل من ال�سعور باالإجهاد.

أ ال�شعودأللقمة:	.
للحياة قوانني، منها �سنن كونية، وقدر اأولئك املتطوعني اأ�سحاب 
العطـــاء: ال�سمـــو وال�سوؤدد، فهـــم يعطون اأواًل ثـــم ياأخذون الحقًا، 
 )Ariel Nightingale( »يحكـــى لنـــا املوؤلـــف »ايريـــل نايتنجيـــل
عن ق�سة رجل ذهـــب اإىل مدفاأته اخلاويـــة وخاطبها:«امنحيني 
الـــدفء، و�ساأمنحك اخل�ســـب«، ولكن العطـــاء ال يكون وال يجري 
علـــى هذا النحـــو. اإّن العطاء يعمل وفقـــًا للقانون الكوين اخلا�ض 

)1(  جمـــال، عظيـــم واآخر، قـــوة العطـــاء، الطبعـــة الثانية، مكتبـــة جرير، الطبعـــة الثانية، 
الريا�ض، 2011م، �ض22.
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بال�سبب والنتيجة، فاإنك يف حاجة اإىل اأن تعمل من اأجل احل�سول 
علـــى اخل�سب قبل اأن حت�سل على الـــدفء. بعبارة اأخرى، �سوف 
تتما�ســـى املكافـــاأة التي �سنح�ســـل عليها دائمًا مـــع اخلدمة التي 
قدمتهـــا، اأي �ستجنى ما زرعت، يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

: »ما نق�ض مال من �سدقه بل تزده بل تزده » رواه ابن ماجه. 
اإّن الزيادة اإما تكون كمية اأو معنوية، فالرازق واملانع هو اهلل، املُطلع 
الكرمي على نوايا واأفعال النا�ض، فيفتح كنوز االأر�ض وال�سماء على 
املُنفقـــني ويحب�ض بركته عن املُم�سكني البخـــالء �سحيحي ال�سمري 
والعطـــاء، فيقول النبي �سلـــى اهلل عليه و�سلم : »ما من يوم ي�سبح 
العبـــاد فيـــه اإال ملكان ينزالن فيقـــول اأحدهما اأعـــط منفقًا خلفًا، 

ويقول االآخر: اللهم اأعط مم�سكًا تلفًا« متفق عليه.

أ ظلكأيومأالقيامة:	.
يقـــول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : »كل امرئ يف ظل �سدقته يوم 
القيامـــة حتى يق�سى بني النا�ض« االإمام اأحمد. اإن التطوع �سيبني 
لـــك ر�سيدًا اأنت بحاجة له يف حلظة مـــا، وما اأوجل تلك اللحظة 

يف يوم العر�ض االأكرب. 

أ نظفأ�شجلكأا	ّوًلأبا	ّول:د.
َئـــاِت} هود:  ِيّ َ ال�َسّ َْ �َسَناِت ُيْذِهـــ يقـــول اهلل عـــز وجـــل: {اإَِنّ احْلَ
114،اإن ب�سريتنـــا تقت�سي الولوج يف املع�سيـــة كبريها و�سغريها 
يقـــول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم :»لـــو مل تنبوا لذهب اهلل بكم، 
وجـــاء بقـــوم يذنبون ثم ي�ستغفـــرون فيغفر لهـــم «. االإمام اأحمد، 
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وعليـــه فاإن اخلطاأ لي�ض الوقـــوع يف اخلطاأ واإمنا اال�ستمرار فيه اأو 
عدم التكفري عنه باالإ�ستغفار واالأعمال ال�ساحلة، ومنها التطوع.

أ بناءأعلقاتأجديدة:	.
اإن التطـــوع ميكنـــك من اكت�ســـاب �سداقات ليعّرفـــك بالعامل من 
حولـــك، فتتبـــادل املنافع معهـــم حني حتقق التفاعـــل االجتماعي 
الذي ي�ساعدك للو�سول اإىل كامل قدرتك وطاقتك ويقوي روحك، 
لقد كتـــب توما�ـــض مريتـــون )Thomas Merton(: »اإن االأرواح 
مثـــل الريا�سيـــني الذين بحاجـــة اإىل خ�سوم جديريـــن بهم من 
اأجل اختبـــار قدراتهم وتدفعهم اإىل ا�ستخـــدام كامل طاقاتهم«. 
اإن اعتزال العمل التطوعـــي �سيدفع بك لالنزواء عاطفيًا لنق�ض 

التوا�سل والرتابط.

أ �شعورأخمتلف:و.
قادتنــــي الفزعــــة اأو النخــــوة اإىل التطــــوع خارج الوطــــن، وعندها 
اكت�سفــــت جوهر احلياة حينما اأطلعت عن كثب على معاناة اأولئك 
املهاجريــــن علــــى احلــــدود الباك�ستانيــــة يف ب�ســــاور اأو بابــــي اأو ما 
ن�سهــــره، فمنهم مــــن فقد والــــده اأو زوجه اأو ابنــــه اأو طرف مبتور 
مــــن يــــده اأو قدمــــه، وجتتمــــع االأ�سرة يف بيــــت طني، وقــــد دعاين 
اأحــــد ال�سبــــاب االأفغان العاملني مبعيتي لتنــــاول طعام الغداء على 
مائدتهــــم املفرو�سة على االأر�ض، فما مل�ست اإال الر�سا بق�ساء اهلل 
وقــــدره وتطلعهم حلياة اأف�سل، يفخــــرون مبا �سحوا ومتلكهم روح 
التحدي، وكان طعامًا نظيفًا لذيذًا ال ميكنني اأن اأن�ساه، ال ميكنني 
اأن اأن�سى تلك االبت�سامة وذلك الكالم ودعوات والدته واإخوته على 
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البــــاب عند توديعي. اإن ذلــــك ال�سعور املختلف عما عاي�سته ح�سر 
يف ذاكرتي تلك النعم التي نرفل بها ونحن عنها غافلون.

أ مهاراتأجديدة:	.
اإّن العمل التطوعي ُينمي الذات ويك�سب �ساحبه مهارات االت�سال 
الفعـــال والتاأثـــري يف االآخريـــن والعمـــل بـــروح الفريـــق والتنظيم 
والتقييـــم باملراجعة والت�سحيح، كما اأنـــه حقل الإختبار القدرات 
القياديـــة واالأفـــكار االإبداعيـــة واالبتكاريـــة، حيـــث تقـــل اأخطار 
املبـــادرات التطوعيـــة، ف�ساًل عـــن البيئة املحفـــزة وامل�سجعة من 
من�سقي برامج التطوع واملفتقدة يف بيئة القطاع العام اأو اخلا�ض، 
اإن العمـــل التطوعي ميكنك من التجمع والتوا�سل مع جميع اأفراد 
املجتمع عرب الت�سبيك االجتماعي )Social networking( الذي 
طاملا كان �سببًا لت�سويق الذات واحل�سول على وظائف. وقد يكون 
و�ســـول ال�سيد بـــاراك ح�سني اأوبامـــا - رئي�ض الواليـــات املتحدة 
االأمريكيـــة - ل�ســـدة احلكم يعد اأهم دليل علـــى اأهمية املنظمات 

واالأن�سطة غري الربحية وو�سائل التوا�سل االجتماعي.

أ البطالةأوالنتظار:	.
اإن من نعم اهلل على ال�سباب ال�سحة والفراغ يقول الر�سول  �سلى 
اهلل عليـــه و�سلـــم : »نعمتان مغبون بها كثري مـــن النا�ض: ال�سحة 

والفراغ« رواه البخاري. 
اإن ال�سبـــاب كمرحلة عمرية تت�سف بال�سحـــة ف�سيولوجيًا ولي�ض 
فيها اإلتزام بزوجة واأوالد اأو وظيفة ر�سمية، فيظهر الفراغ خالل 
اأو بعـــد تخرجه مـــن الثانوية العامة اأو بعـــد تخرجه من اجلامعة 
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خـــالل انتظـــار الوظيفـــة »البطالـــة«، اإّن ال�سعـــور بقـــوة ال�سحة 
والفراغ �ستدفع ال�ساب اإىل خيارين ال ثالث لهما اإما ال�سهر لوقت 
متاأخر والنوم �سباحًا اأو مرافقة االأ�سقياء والتورط بق�سايا ف�ساد 
اأخالقـــي ال قدر اهلل )التحر�ض اجلن�سي - اللواط - ال�سحاق( اأو 
تعاطي امل�سكرات واملن�سطات، واأف�سل االأ�سواأ هدر الوقت با�ستماع 
االأغـــاين والتدخني واإدمـــان االأكل الرديء ال�سريـــع والقطيعة مع 

املحيط االأ�سري )الوالدين واالأقارب(. 
يبـــدو اأن مـــا ن�سكـــو منـــه االآن يف �ســـارع التحليـــة بالريا�ض على 
�سبيـــل املثـــال كان ي�سكـــو منه اأني�ـــض من�سور يف مدينـــة القاهرة 
قدميـــًا بقوله » ويكفي اأن نلقي نظـــرة على �سارع �سليمان با�سا يف 
القاهـــرة.. لنعرف ما الذي ت�سنعـــه هذه االألوف من ال�سبان.. ال 
�سيء ي�سنعونه غـــري الذهاب واالإياب والتزاحم » واللطعة » على 
االأبـــواب ومعاك�سة ال�سيدات اإنها طاقات مبـــددة �سائعة. ال اأحد 
يتـــوىل ت�سغيلها اأو اال�ستفادة منها ال يف املدينة وال يف الريف.. وال 

حتى يف االأحياء التي ي�سكنونها ال يف ال�سلم وال يف احلرب«.  
اإن خيـــار التطوع �سيك�سبك املنافع �سالفة الذكر ويجعلك يف حالة 

منو وا�ستعداد دائم، فهو ا�ستثمار ذكي لل�سحة والفراغ.

املعرفةأوالتطبيقأ)Knowledge & Application(:أ	.أ
اأتذكر منذ ن�ساأتي باملدر�سة االبتدائية موقفني، اأولهما ا�ستيقاظي 
يف �ساعة مبكرة جدًا �سباحًا الأقف بطابور املدر�سة.. عذرًا: طابور 
اخلبــــاز! ثم اأقطع كيلومرتين بعدها كــــي اأ�سل للمدر�سة، وعندها 
كان ينتظرين لوح خ�سبي »م�سطرة« بيد مدير املدر�سة الذي يقف 
علــــى باب بيت م�ستاأجر من طابق واحــــد، في�سرع اإىل �سرب كفي 
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ال�سغري ذي ال�ست �سنــــوات دون �سفقة اأو رحمة، ولو اأدركته هيئة 
حقوق االإن�سان ال�سعودية اليوم الأقاموا الدنيا ومل يقعدوها!

اأمـــا املوقف الثـــاين: فهو امتناعـــي عن دخول احلمـــام »اأكرمكم 
اهلل« بالرغم مـــن احتياجي ال�سديد.. اأتدرون ملاذا ؟ الأن احلمام 
لي�ـــض له بـــاب! مع هذا العذاب مـــاذا كنا نتعلـــم ؟ كانت املدر�سة 
تقـــوم بواجبها املعـــريف بح�سو عقولنـــا بكم هائل مـــن املعلومات 
النظريـــة التي نحفظها، ثم نعود اإىل كتابتها من جديد على ورقة 
االمتحـــان وكٌل و�سطارته يف احلفظ، واأف�ســـل راديو م�سجل كان 
يحظى باأعلى الدرجات، اأمـــا اليوم فاأبنائي يحكون يل اأن مباين 
التعليـــم اأ�سبحت حديثة، فاأ�سبح احلمـــام له باب واألغي ال�سرب 
مـــن املدار�ض متامًا، اإال اأن التعليم الزال يف اجلملة تلقينًا نظريًا، 
وهنـــا ياأتـــي ال�ساهـــد بـــاأن التطوع هـــو الو�سيلة االهـــم يف حتويل 
املعرفـــة اإىل تطبيق ميكـــن الطالب من مالم�ســـة العلم واأثره يف 
احليـــاة، ولـــذا فعلى ال�سبـــاب اأن ي�سعـــوا مببادراتهـــم الذاتية يف 

التطوع للتغلب على هذه املع�سلة الرتبوية والتعليمية.
وقـــد اأرجعت درا�سة ميدانيـــة عن التطوع يف العـــامل العربي، قامت 
بها ال�سبكـــة العربية للمنظمات االهلية، احجـــام ال�سباب يف العامل 
العربي عن العمل التطوعي اإىل عدة اأ�سباب، منها التن�سئة اال�سرية 
واملدر�سية التي تهتم فقط بالتعليم دون زرع روح التطوع وبث االنتماء 
م�ساعدة االخرين، وبكون مناهج وان�سطة املدار�ض واجلامعات تكاد 

تكون خالية من كل ما ي�سجع على العمل التطوعي االجتماعي.)2(

ال�سبكة العربية للمنظمات االهلية، 2005. التطوع واملتطوعون يف العامل العربي.  )2(
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اأمـــا عن منافع التطـــوع لدى ال�سباب يف اململكة العربيـــة ال�سعودية، فقد 
اأظهـــرت درا�ســـة قام بهـــا د. را�ســـد الباز)3( بعنـــوان )ال�سبـــاب والعمل 
التطوعـــي(، درا�ســـة ميدانية على طـــالب املرحلة اجلامعيـــة يف مدينة 
الريا�ض، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن غالبية ال�سباب لي�ست لديهم م�ساركة 
يف العمـــل التطوعي، رغم وجود وقت فراغ لـــدى معظمهم. وعرب غالبية 
املبحوثني عن رغبتهم يف امل�ساركة يف العمل التطوعي وخدمة جمتمعهم، 
كمـــا تطرقت الدرا�سة اإىل عوائق العمل التطوعي، وتبنت نظرية التبادل 
االجتماعـــي يف تف�سري العالقة بني رغبة ال�سبـــاب يف امل�ساركة يف العمل 
التطوعـــي وعدد من العوامـــل املرتبطة بتلك الرغبـــة. وك�سفت الدرا�سة 
عـــن وجـــود عالقة بـــني امل�ساركـــة يف العمـــل التطوعي ومتغـــري اكت�ساب 
اخلربة حيث اأفاد بذلـــك 92% من املبحوثني. ودلت الدرا�سة على وجود 
عالقة قوية بني امل�ساركـــة يف العمل التطوعي والرغبة يف احل�سول على 

االأجر والثواب ومثلها 99% منهم.
2 .:)Benefits of NPO( منافع المؤسسات غير الربحية

اإن العمـــل التطوعي ل�سيق، بل ومتطابـــق وحاجة املوؤ�س�سات غري 
الربحية، فهي اأكرب راعية وم�ستفيدة منه عرب ما ياأتي:

اأّن تعـــاون املوؤ�س�ســـات واملنظمات غري الربحيـــة مع تنظيمات أ. 
وموؤ�س�سات املجتمع املحلي فيما ي�سمى )الت�سبيك االجتماعي( 
مُيكـــن املوؤ�س�ســـات املانحة، من خـــالل اجلمعيـــات التطوعية 
امليدانية، حتديد االحتياجـــات واأولوياتها حتديدًا دقيقًا، كما 
اأّن التنفيذ �سيكون فعااًل ويحقـــق االأبعاد والعوائد االجتماعية 
البـــاز، د. را�ســـد، درا�ســـة بعنوان ال�سبـــاب والعمل التطوعـــي، املركز الوطنـــي الأبحاث   )3(

ال�سباب - جامعة امللك �سعود، الريا�ض،2002م.
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امل�سرتكة كالتكافل والرتابط والتاآزر. ويحكم الرقابة املتبادلة 
للحـــد مـــن الهـــدر و�سعف الكفـــاءة، كمـــا تخف�ـــض التكاليف 

الت�سغيلية لالأعمال اخلريية.
اإّن املتطوعـــني م�ســـدر رئي�ســـي للتربعـــات، كونهـــم يتمتعون ب. 

ب�ســـالت وعالقات موثوقة يف حميطهـــم االأ�سري واالأ�سدقاء 
والعمـــل، كما اأنهم ميلكون فكرة مهمـــة يوؤمنون بها و�سادقني 

يف التعبري عنها.
يتمتـــع بع�ـــض املتطوعـــني مبهـــارات فنيـــة دقيقـــة وخـــربات ج. 

متخ�س�ســـة ال متكـــن اأي منظمة �سواء اأكانـــت ربحية اأو غري 
ربحيـــة مـــن ا�ستقطابهـــا، وال�سيمـــا يف امل�ستويـــات القيادية، 
ب�سبـــب ارتفاع تكلفتها. ولكن التطوع يجعل هوؤالء ي�ساركون يف 
اتخاذ القرارات الهامة، ف�ســـاًل عن االإدارة التنفيذية لبع�ض 

امل�ساريع والربامج النوعية واملحدودة الزمن.
 تخفي�ض التكلفة الت�سغيلية لالأجور يف املوؤ�س�سات غري الربحية، د. 

واحـــالل حملها التكاليف اخلا�سة بالتطوير والدرا�سات لهذه 
املنظمـــات، بحيـــث يرتكـــز انفاق املـــوارد املاليـــة على حتقيق 

االهداف االإ�سرتاتيجية التي تقوم عليها تلك املنظمات.
اإّن بع�ـــض القلـــوب العطوفـــة والنبيلة مـــن علماء ورجـــال اأعمال 
ومفكريـــن وقـــادة راأي وروؤ�ســـاء تنفيذيني منحـــوا املنظمات غري 
الربحيـــة امل�سداقيـــة لتعبئـــة الـــراأي العـــام نحـــو ترويـــج العمل 
اخلريي، وذلـــك برتوؤ�سهم جمال�ـــض االإدارة اأو افتتـــاح فعالياتها 

واإطالق حمالت التربع.
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3 .:)Benefits of National Volunteer( منافع التطوع الوطنية
اإّن تطـــّوع املجتمع املـــدين جزء اأ�سا�سي يف احليـــاة الدميقراطية 
التعدديـــة وفق القانـــون، اأما يف املجتمعات الناميـــة فاإنه �سرورة 

لال�ستقرار والبناء والتحديث. 
اإّن التطـــوع يعـــزز امل�ساركـــة التنمويـــة بـــداًل مـــن امل�ساركـــة أ. 

ال�سيا�سيـــة التي ال تتوافر يف املجتمعـــات غري الدميقراطية، 
كالنظـــام ال�سيا�ســـي ال�سعـــودي املعتمد على فل�سفـــة النظام 
ال�سيا�ســـي يف االإ�سالم واحلكم الر�سيد، حينما يعبئ طاقات 
املجتمـــع الفائ�ســـة للم�ساركة يف خطط التنميـــة واجتاهاتها 
والتنظيـــم  التخطيـــط  يف  ال�سبـــاب  وانخـــراط  امل�ستقبليـــة 
والتنفيـــذ والرقابـــة علـــى امل�سروعـــات والربامـــج احلكومية 
اأو اخلا�ســـة، يف جمـــاالت التعليـــم والعمل وال�سحـــة والبيئة 
والريا�ســـة والفنون، كما يقود اجلهود الفعلية بح�سب املوارد 
املتاحـــة عرب املنظمات غري الربحيـــة ال�ستدراك اإخفاقاتها. 
اإن تلك امل�ساركة التنمويـــة �ستكون �سحية للتعبري عن الراأي 
وكفالـــة احلقوق وال�سيما لتلك ال�سرائـــح االأقل حظًا اأو قدرة 
علـــى اإي�سال �سوتها ملتخذ القرار كما اأنها اأداة جادة وفعالة 

ل�سمان اجلودة وتطويق الف�ساد االإداري واملايل.
اإّن التطـــوع يعـــزز الـــروح الوطنيـــة، وال�سيمـــا يف احلـــروب ب. 

والكـــوارث واالأزمـــات حينما يتوحد املجتمـــع بجميع تنوعاته 
املناطقيـــة اأو املذهبيـــة اأو العرقية، فيتفانـــى يف خدمة غريه 
تطوعـــًا، متنا�سيـــًا خالفاتـــه واإنـــكاره حلقوقـــه وم�ساحلـــه 

الفردية مل�سلحة اجلماعة.



�سابعاً: منافع �لتطوع 

92

اإّن التطوع ُيح�سن من م�ستـــوى خدمات الوكاالت احلكومية، ج. 
بتوفـــري اخلـــربة والدعـــم الفنـــي املهـــاري اأو اليـــد العاملة، 
ويتالحم مـــع القطاع اخلا�ـــض وغري الربحـــي باجتاه هدف 

اإجناز املهمة. 
اإّن العمـــل اجلماعـــي الكبـــري يعـــزز الـــروح املعنويـــة اأي�سًا، د. 

حينما يعيد املجتمع اكت�ساف نف�سه وقدراته الكامنة ويخترب 
مهاراتـــه، ف�ســـاًل عـــن اكت�سابـــه مهـــارات جديـــدة، فيفخر 
مبنجزاتـــه ويحقـــق الر�ســـا اجلماعـــي، اإمـــا بالتغلـــب على 
الكارثـــة اأو التخفيـــف من اآثارهـــا وامل�ساركة تاليـــًا يف ابتكار 
واقـــرتاح احللـــول العمليـــة والتطبيقية النابعة مـــن حاجات 

املجتمع املحلي. 
اإّن العمل التطوعـــي العاطفي ي�سهم ال حمالة يف خلق فر�سة ه. 

ذهبيـــة نحو اإدمـــاج اأولئك املهم�ســـني اأو العاطلـــني اأو الذين 
تعر�ســـوا ل�سدمات اأو حـــوادث معينة يف حياتهـــم و�ستجعل 
منهم اأ�سحاء نف�سيًا، م�ستعيدين ثقتهم بوطنهم. ان التطوع 
هـــو راأ�ض املال االجتماعي الذي ال غنـــى عنه الأي دولة تن�سد 
التطور، يقول كوك�ـــض )Cox(: »اإّن راأ�َض املال االقت�سادي ال 
يكفـــي ل�سمان �سري املجتمـــع بال�سكل املطلـــوب، فراأ�ض املال 
االجتماعـــي يتولد مـــن حتمل االأفـــراد للم�سوؤوليـــة، وعملهم 
�سويًا وتعلمهـــم اأن يثقوا يف بع�سهم البع�ض اأمر �سروري اإذا 
مـــا اأردنـــا اأن نتحرك نحو جمتمع اأكرث متدنـــًا ي�سعر كل فرد 
مـــن اأفراده بقيمته«، يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم :«اإمنا 
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تغلبون وتن�سرون ب�سعفائكم« االإمام اأحمد، واملراد اأن االأمة 
ر  حينمـــا تهتم بال�سعيـــف وغري القادر تكـــون يف حالة حت�سّ
متكّنها من االنت�سار والغلبة. ففي عام 1999م اأ�سدر مركز 
درا�ســـات املجتمـــع املدين درا�ســـة بعنـــوان: )املجتمع املدين 
العاملـــي حجـــم القطاع غـــري الربحـــي()4(، وهـــي ح�سيلة 
�سل�سلـــة من االأبحاث التي قادها املركـــز يف )22( بلدًا حول 
القطـــاع االأهلـــي وقد خل�ســـت الدرا�ســـة اإىل نتائـــج ترتبط 

مب�ساهمة القطاع االأهلي يف االقت�ساد العاملي، من اأهمها:
• برز القطاع االأهلـــي يف بداية القرن الواحد والع�سرين القوة 	

االقت�سادية االأكرث منوًا بـــني القطاعات املجتمعية االأخرى، 
وهـــو كما عربت الدرا�ســـة )قوة اقت�سادية كـــربى يف الدول 
التـــي متت درا�ستهـــا( فن�سبة االإنفاق لهـــذا القطاع ت�سل يف 
متو�سطها اإىل )5.7%( مـــن اإجمايل الناجت الداخلي، حيث 
مّثل هـــذا القطاع ما يزيـــد على تريليون دوالر الـــذي يتبوؤءه 

مركز ثامن اقت�ساد عاملي.
• يف ثمانيـــة بلـــدان مـــن العينة كانـــت ن�سبة النمـــو يف وظائف 	

القطـــاع االأهلـــي يف الفـــرتة الفا�سلة بـــني )1990ـ1995م( 
تعـــادل 24%، اأي بن�سبـــة �سنوية تعـــادل 4%، واأما منو جممل 
الوظائـــف االأخـــرى فلـــم يتجـــاوز 8%، اأي 2%، �سنويـــًا، ومن 
ثـــم فقد قارب منـــو القطاع االأهلي ثالثـــة اأ�سعاف منوها يف 

القطاعات االأخرى )العام واخلا�ض(.
)4(  جمموعـــة موؤلفني، االإ�سهام االقت�ســـادي واالجتماعي يف املنظمـــات االأهلية العربية يف 

الدول العربية، االأردن- لبنان-م�سر- تون�ض، 1999م، �ض 20
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• يوفـــر القطـــاع التطوعـــي مـــا يعـــادل 4.8%، مـــن اإجمـــايل 	
الوظائف يف الـــدول عينة الدرا�سة، وبن�سبـــة قطاعية تعادل 
ثالثة اأ�سعاف ما يوفره قطاع املرافق، واأكرث من �سعفني مما 
يوفـــره قطاع الن�سيج، وتقريبـــًا ن�سف ما يوفره قطاع النقل، 

واالأهم من ذلك ما يعادل 27%، من الوظائف احلكومية.
• بينـــت الدرا�ســـة اأن التو�سيـــف القطاعـــي للوظائـــف الثابتة 	

ومدفوعة االأجر املرتبطة باالأن�سطة التطوعية تت�سف بهيمنة 
ثالثـــة قطاعات رئي�سية: ترتكـــز 30%، من هذه الوظائف يف 
قطـــاع التعليـــم، مقابـــل 20%، يف قطاع ال�سحـــة، و18%، يف 

قطاع اخلدمات االجتماعية.
وقـــد اأظهرت درا�سة تف�سيلية)5( اأخرى عن حجم التوظيف الذي 

يولده القطاع اخلريي منذ 1990م - 1995م ح�سب ما يلي: 
جدول )2(: حجم التوظيف الذي يولده القطاع اخلريي )1995-1990(:

�لبيان�لدولة
وظف القطاع الثالث يف عام 1995م، 145 األف �سخ�ض.اإ�سرائيل

يوفر القطاع التطوعي 12،6% من الوظائف الثابتة.هولندا
يوفر القطاع التطوعي 10،5% من الوظائف الثابتة.بلجيكا

اأمريكا
يف اأمريـــكا املوظفون يف اجلمعيـــات غري الربحية 11 مليون. 
والقطـــاع اخلريي يوظف تقريبـــًا 10.5% من جمموع القوى 

العاملة.
يوفر القطاع التطوعي 11.5% من الوظائف الثابتة.اإيرلندا

)5(  الربكاتي، عمر، درا�سة بعنوان االأثر االقت�سادي لالأعمال التطوعية، الريا�ض، 1429هـ
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ي�ساهـــم التطـــوع يف زيـــادة حجم االإنفـــاق الكلـــي، وبالتايل و. 
اإجمـــايل الناجت الوطني املعـــرّب عن القـــوة االقت�سادية، من 
خـــالل جمع التربعات »ال�سدقات« اأو دفـــع الزكاة الواجبة، 
ثـــم اعادة توزيعها لتحقق العدالـــة االجتماعية وتعزيز القوة 

ال�سرائية للفقراء واملحتاجني اأو املعوزين.
اإّن التطـــوع اأداة وطنيـــة مهمة لل�سعوديني اأكدتهـــا درا�سة قام بها 
معلوي ال�سهراين عـــام 2006م بعنوان »العمل التطوعي وعالقته 
باأمـــن املجتمـــع«)6(، وقـــد تو�ســـل الباحـــث اإىل اأّن جميـــع االأدوار 
االأمنية التي يقوم بهـــا املتطوعون هي اأدوار هامة جدًا كاالإ�سهام 
يف مكافحـــة الت�ســـول، وم�ساعـــدة املعوزين على مواجهـــة الفقر، 
واالإ�سهـــام يف وقايـــة اأ�ســـر واأطفال نـــزالء ال�سجون مـــن الت�سرد 
واالنحـــراف والوقاية من اجلرمية واأخطار املخدرات، وم�ساعدة 
املجتمع يف مواجهة الكوارث، مثل احلريق وال�سيول واالنفجارات، 
وم�ساعـــدة االأجهـــزة االأمنيـــة يف تعقـــب املجرمـــني واالإبالغ عن 

امل�سبوهني. 

)6(  ال�سهراين، معلوي، درا�سة بعنوان العمل التطوعي وعالقته باأمن املجتمع، جامعة نايف 
العربية للعلوم االأمنية، الريا�ض، 1428هـ.
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تتنوع اأمنـــاط التطوع بح�سب املوؤ�س�ســـة، اإن كانت عامة اأو خا�سة 
اأو غـــري ربحيـــة، اأو التي متار�ض التطوع لفـــرتة زمنية حمدودة اأو 
طويلـــة، اأو برنامج ون�ساط عر�سي يحقـــق اأغرا�سه ثم ينتهي، اأو 
ن�ساط موؤ�س�سي دائـــم ومتطور، كذلك قد يكون التطوع جزءًا من 
نتائج امل�سوؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ض، اأو اأن تكون املوؤ�س�سة 
برمتهـــا قائمة علـــى ن�ساط التطوع نف�سه. وميكـــن تق�سيم التطوع 

على �سبيل املثال ال احل�سر اإىل ما يلي: 
بحسب المقابل المادي: . 1

وكما عرفنا �سابقا، باأن التطوع هو اجلهد اأو الوقت اأو املال املبذول 
دون مقابل يعود على فاعله �سرط اأن يقدمه بكامل اإرادته، ونظرا 
لتطـــور االأو�ساع االجتماعية فقد اأخذ هذا التعريف باالت�ساع من 
ناحية املردود املادي العائد على املتطوع، حيث اأخذت القطاعات 
امل�ستقطبـــة للمتطوعـــني حديثا باإعـــادة �سياغة قاعـــدة »التطوع 
مدفـــوع االجـــر«، عائديـــن يف ذلك اإىل عـــدد من اال�سبـــاب التي 
�سجعـــت على ا�ستحداث هـــذا النوع من التطـــوع، والتي قد يكون 
مـــن اأهمهـــا)1( التخفيـــف مـــن االآثـــار ال�سلبية للبطالـــة يف بع�ض 
املجتمعـــات وخا�سة يف تلك املجتمعـــات التي تعاين من م�سكالت 
اقت�ساديـــة �ساغطة، كما اأن قيام بع�ض االفراد بتقدمي جهودهم 
اأو العمـــل لدى املنظمات باأجر يقل عـــن اأجر املثل يعد يف املفهوم 
احلديث تطوعا، خا�سة واأن التطوع احلديث اأ�سبح يتطلب �سورا 

)1(  برنامـــج تنميـــة امل�ساركـــة PDP )بـــدون تاريـــخ(، التطـــوع والعمل التطوعـــي: املفاهيم 
والق�سايا ومهارات التخطيط وادارة املتطوعني، م�سر.
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اأخرى من التكاليف وااللتزامات جتاه املتطوعني مثل تاأمني املنح 
الدرا�سية لهم اأو توفري بدالت االنتقال واملوا�سالت وال�سفر اأو اأي 

نفقات اأخرى تدفع للمتطوعني يف �سبيل اأداء عملهم.
ورغم حداثة مفهوم التطوع مدفوع االجر، اال اأن بع�ض موؤ�س�سات 
املجتمـــع املـــدين قامـــت باعتمـــاده فقد قامـــت 6% مـــن الهيئات 
االدارية للموؤ�س�سات املدنية االردنية باعتماد هذا النظام، وذلك 
بتلقي متطوعيها ملكافاآت رمزية كبدل املوا�سالت وامل�ساريف.)2( 
ويف املقابل، وباأخذ الن�سبـــة املتبقية باالعتبار )94% من الهيئات 
االداريـــة( فاإن ذلك يعزز من قاعدة العمل التطوعي التي درجت 
علـــى اعتبار التطوع مدفوع االجر نوعا من اخلدمات االجتماعية 
وال يعتـــد به عماًل تطوعيا، واأن املعيار االأ�سا�سي للتطوع هو تقدمي 

اخلدمات واجلهود دون اأي تعوي�سات مالية. 
بحسب الفترة الزمنية للعمل التطوعي:. 2

بح�ســـب التق�سيم الـــذي اعتمده م�ســـروع نظام العمـــل التطوعي 
املقرتح من جمل�ض ال�سورى ال�سعـــودي الأنواع العمل التطوعي)3(، 
فقـــد مت تق�سيم العمـــل التطوعـــي اإىل تطوع دائم وتطـــوع موؤقت 

)املرتبط بفرتة زمنية حمدودة(.

)2(  الطوي�ســـي، با�ســـم، مكانـــة العمل التطوعـــي يف موؤ�س�سات املجتمع املـــدين االردين، دار 
�سندباد للن�سر والتوزيع، االردن، 2011.
)3(  مل يتم اقراره حتى تاريخ �سدور الكتاب
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أ التطوعأالدائم:	.
هـــو تقدمي العمل التطوعي ب�سكل دائم الأحد اجلهات التي تطلبه، 
وعـــادة ما يح�ســـل املتطـــوع الدائم علـــى التدريـــب املتخ�س�ض 
املالئم، ويح�ســـل على امتيازات وحوافز خا�سة و�سهادات خربة 

واعتماد ل�ساعات عمله التطوعية.)4(

أ التطوعأاملوؤقت:	.
هـــو العمل التطوعي الذي يرتبط مبدة زمنية حمددة، اإما ب�سبب 
رغبـــة املتطوع يف ذلك اأو ب�سبب اأحـــد العوامل املوؤثرة على ذلك، 
كاأن يكـــون العمـــل التطوعي مرتبـــط مبو�سم حمـــدد )كاالأعمال 
التطوعيـــة يف ار�ســـاد احلجـــاج يف فـــرتة احلج، وتوزيـــع وجبات 
اإفطـــار ال�سائمني يف �سهر رم�ســـان(، اأو اأن يرتبط بحدث معني 

مثل التطوع يف الكوارث الطبيعية واالأزمات واحلروب.
بحسب التنظيم:. 3

يق�ســـد بالعمـــل التطوعي بح�ســـب التنظيـــم، اأي ت�سنيف العمل 
التطوعـــي بح�ســـب القطاع املوؤ�س�ســـي الذي ينظـــم عملية التطوع 
تلـــك، والذي ميكن تق�سيمه ب�ســـكل عام اإىل قطاع حكومي، قطاع 

خا�ض، وقطاع ثالث مدين.

)4(  ين�ض م�سروع نظام العمل التطوعي املقرتح من جمل�ض ال�سورى ال�سعودي على اأن مينح 
للمتطوع - الذي ي�ستمر على عمله التطوعي ملدة ال تقل عن �سنة تراكمية، او الذي يقدم 
عمال تطوعيا مميزا- �سهادة تطوع وخربة تعطيه اأولوية العمل فيها، وفق �سروط القبول 

املعمول بها يف اجلهة امل�ستفيدة
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أ .	:)Governmental Volunteering(تطوعأاملوؤ�ش�شاتأاحلكوميةأ
1. تطوع �ملوؤ�س�سات �خلدمية:

اأطلقـــت اأمانة منطقـــة الريا�ـــض حملتها لنظافـــة 20 مليون مرت 
مربع، حتت �سعار » نظافة املليون » تبداأ ب�سعار » بر بال نفايات »، 
يف الثمامة مب�ساركـــة اإدارة الرتبية والتعليم يف منطقة الريا�ض، 
حيـــث ت�ستمل احلملـــة على اأربع مراحـــل للتوعية ونظافـــة البيئة 
الربيـــة، وقد مت اعتماد يوم اخلمي�ض مـــن كل اأ�سبوع ولفرتة �سهر 
كامل، حيث �سارك يف احلملة كبار موظفي االأمانة وكذلك روؤ�ساء 
البلديـــات وطـــالب املدار�ض واملـــرور وال�سرطة والهـــالل االأحمر 

والدوريات االأمنية. 
وتغطــــي احلملــــة عددًا مــــن مواقــــع التنــــزه الربيــــة الواقعة قرب 
ال�ســــور ال�سرقي ملطار امللــــك خالد الدويل �سمــــال دوار العوي�سة، 
وركــــزت  على جمــــع النفايات املتناثرة يف مواقــــع التنزه املحددة، 
اإ�سافــــة اإىل توزيــــع مــــواد التوعيــــة واأكيا�ــــض النفايــــات الكبــــرية 
وال�سغــــرية على املخيمات واملتنزهني، واحتوت احلملة اأي�سًا على 
اإن�ســــاء مركز توعية، تقدم عددًا مــــن اخلدمات املجانية مثل املاء 
واحلطب واأكيا�ض النفايات الكبرية وال�سغرية، اإ�سافة اإىل تنظيم 

م�سابقات وتقدمي جوائز قيمة منا�سبة لع�ساق الرحالت الربية.

:)Schools Volunteering( 2. �لتطوع �ملدر�سي
يعـــد التطـــوع املدر�سي مـــن التطبيقات املهمة يف جمـــال التطوع، 
حيـــث اأنه ي�ساعد علـــى حتقيق اأهـــداف تربوية وقائيـــة واإمنائية 

وعالجية. ومن هذه االأمثلة: 
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• ثانوية �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز مبحافظة �سقر�ء:	
قـــام عدد مـــن املعلمني يف ثانويـــة امللك عبـــداهلل مبحافظة �سقراء 
بالتطـــوع لتقدمي درو�ـــض تقوية جمانية لطالبهم خـــالل اختبارات 
الف�ســـل الدرا�سي االأول، وملدة اأ�سبوعني وعلى فرتتني، تبداأ الفرتة 
االأوىل من بعد �سالة الع�سر حتى اأذان املغرب، والفرتة الثانية من 
بعد �سالة املغرب وحتى اأذان الع�ساء، وتاأتي هذه البادرة التطوعية 

من املعلمني جتاه طالبهم مل�ساعدتهم يف حت�سني م�ستوياتهم.

• م�سروع »هذه مدر�ستي« يف متو�سطة حمد �جلا�سر: 	
يف هذه املدر�سة ال يوجد اأي عامل للنظافة منذ عامني، فمنذ اأن اأطلق 
مديرهـــا االأ�ستـــاذ/ �سيدان بـــن عبدالرحمن اليامـــي م�سروع )هذه 
مدر�ستي( وهي جماعة الن�سامى التي تقوم ب�سيانة املبنى املدر�سي، 
اأ�سبحـــت املدر�ســـة منوذجًا ح�ساريـــًا ورائعًا، حيـــث يتناوب الطالب 
وب�سكل دوري ح�سب ح�سة االأن�سطة اأو الرتبية البدنية اأو الفنية ويقوم 
جمموعة منهم بتنظيف املمرات ودورات املياه والف�سول الدرا�سية. 

كان الهدف من ذلك هو الرقي باملدر�سة يف م�ساف املدار�ض املتطورة 
مثل التجربة اليابانية، حيث اأن امل�سلمني اأوىل بذلك، للمحافظة على 
البيئــــة املدر�سيــــة. وكان من اأبرز نتائج هذا امل�ســــروع هو عدم وجود 
كتابــــة على جدران املدر�سة اأو الطــــاوالت، وكذلك اأي زجاج مك�سور. 
لقــــد مت تغيري يف �سلوك الطالب ب�سكل وا�ســــح واأ�سبح اأولياء االأمور 
ياأتــــون باأنف�سهم للمدر�سة ويوؤكدون على �سرورة م�ساركة اأبنائهم يف 
فريق �سيانــــة املبنى املدر�سي حتى قال اأحــــد الطالب »اأ�ستاذ دعني 

اأم�سح املمر كاماًل ولكن ال تخ�سم علي درجة!« 



ثامناً: �أمناط �لتطوع وتطبيقاته

104

:)Universities Volunteering( 3. �لتطوع �جلامعي
• نادي حياة بجامعة �مللك �سعود: 	

هـــو اأول ناد جامعـــي متخ�س�ـــض يف جمال التطوع علـــى م�ستوى 
اجلامعـــات ال�سعودية، تابع لعمادة �ســـوؤون الطالب بجامعة امللك 
�سعـــود. اأ�س�سه طالبان من كلية الطب )همـــا زياد اليحيى، وبدر 
العمـــري( رغبة يف اإقامة برامـــج تطوعية طبية تهدف اإىل تعزيز 
روح اخلدمة املجتمعية لدى طالب الطب وتلم�ض حاجات املجتمع 
الفعليـــة، حيـــث اأن ر�سالة النادي هي اإحيـــاء اإرثنا التطوعي لدى 

ال�سباب ون�سر االإن�سانية باالأعمال التطوعية.
وقـــد اأقام النـــادي العديد من الربامج املتميـــزة واالأوىل من نوعها 
يف املجـــال، كربنامـــج )لبيه يا وطـــن( وهو برنامج طبـــي مل�ساعدة 
الالجئني يف منطقة جازان خـــالل اأحداث احلرب يف عام 2010م 
وقد كان النـــادي هو اجلهة املدنية الوحيدة على خط النار اآنذاك، 
وحاز علـــى ذلك درع التميز من جامعة امللـــك �سعود لعام 2010م، 
واأقام برنامج التطوع الدويل اإىل الهند مب�ساركة عدد من اجلمعيات 
التطوعيـــة الدولية، وبرنامج » رحلـــة االإن�سانية » وهو برنامج طبي 
يهـــدف لتقدمي اخلدمات االإ�سعافية لـــزوار احلرم النبوي ال�سريف 
خالل الع�سر االأواخر من رم�سان بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر 
ال�سعودي، وبرنامج تفطري ال�سائمني خالل �سهر رم�سان، والعديد 

من الربامج التوعوية والتثقيفية االأخرى.)5(

 www.ksu-life.org ،5(  موقع نادي حياة - جامعة امللك �سعود، 2012م، النبذة التعريفية(
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• مهرجان جامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن:	
تقيـــم جامعة امللـــك فهد للبـــرتول واملعادن مهرجانـــًا �سنويًا ملدة 
خم�ســـة اأيام، يت�سمن فعاليات العمـــل التطوعي ومعر�ض للفر�ض 
التطوعيـــة، وي�ســـارك عادة اأكرث مـــن )1700( طالـــب وغريهم 
مـــن من�سوبي اجلامعـــة يف فعالياته، ويقـــدم املتطوعون اأكرث من 
)10،000( �ساعـــة تطوعيـــة خلدمة املجتمـــع يف اأن�سطة متعددة 
منهـــا: برنامـــج رعاية االأيتام وزيـــارة امل�سنـــني وموا�ساة املر�سى 
وذوي االحتياجـــات اخلا�ســـة وزيـــارة دور الرعايـــة االجتماعيـــة 
وم�ست�سفيـــات االأمل، وت�سمـــل الزيارات اي�ســـا اال�سر الفقرية يف 
بيوتهـــم وتقـــدمي الدعم لهـــم، وم�ساعـــدة بع�ض طـــالب املرحلة 
االبتدائيـــة واملتو�سطة والثانويـــة لالرتقاء مب�ستواهـــم التعليمي، 
وتقدمي دورات تقنيـــة متنوعة يف احلا�سب االيل ودورات تدريبية 
تعنى بتعزيز القدرات ال�سخ�سية، واالعتناء بالواجهات البحرية 

واحلدائق العامة وامل�ساجد.)6(

أ تطوعأالقطاعأاخلا�سأ»امل�شوؤوليةأالجتماعية«أ)Socialأ	.
:)Responsibility

1. �مل�سوؤولية �الجتماعية للقطاع �خلا�س:
ُيعد ال�سيخ �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وال�سيخ عبداللطيف 
جميـــل من اأكـــرب ال�سخ�سيـــات التجاريـــة ال�سعودية التـــي اآمنت 
بامل�سوؤوليـــة االجتماعيـــة، ففـــي حني حظـــي االأول بجائـــزة امللك 
في�ســـل خِلدمة االإ�ســـالم، يقدم الثاين برامـــج ذات جودة عالية 

www.kfupm.com  6(  موقع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، 2012م، اأخبار اجلامعة(
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تهـــدف اإىل التمكـــني با�سم »برامـــج عبداللطيـــف جميل خلدمة 
املجتمـــع«. ومت توحيـــد برامـــج ال�سركـــة يف اإطـــار هيكلـــي موحد 
بتبنيهـــا تنظيم عددا مـــن اأجنح الربامـــج مثل برنامـــج »تنوير« 
والـــذي يهدف اإىل تنميـــة ال�سباب وتاأهيلهم مـــن خالل الربامج 
الرتفيهيـــة والتعليمية، »باب رزق جميل« والذي مت تاأ�سي�سه ليكون 
املحطة االأوىل لل�سباب العاطلني والباحثني عن عمل وعن م�سدر 
دخـــل، و»دار النفي�ســـة لالأيتـــام« الـــذي اتخذ من زوجـــة الراحل 

عبداللطيف جميل -رحمهم اهلل- ا�سما له.

2. تطوع �ملوظفني يف �لقطاع �خلا�س:
باجتاه العديد من موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض اإىل تعزيز دورها يف 
العمـــل التنموي االجتماعي، منطلقة مـــن م�سوؤوليتها االجتماعية 
نحـــو الق�سايـــا التي ت�سغـــل املجتمع، ظهرت بع�ـــض الربامج التي 
تعـــزز دور االفراد يف تطوير مفهوم التطـــوع املتخ�س�ض كربامج 
تطـــوع املوظفني يف القطـــاع اخلا�ض. وقد اأثبتـــت بع�ض الربامج 
من هـــذا النـــوع جناحهـــا امللمو�ـــض يف بع�ـــض املجتمعـــات، ففي 
م�ســـح اأجرته » ديلويـــت وتو�ض » االمريكية اأكد ثلثـــي العينة اأنهم 
يف�سلـــون العمل لدى ال�سركات التي تتيـــح لهم الفر�سة لالإ�سهام 
بواجبهـــم يف املنظمـــات غري الربحيـــة)7(. وتقـــدم �سركة �سيدكو 
القاب�ســـة منوذجا وا�سحا لتطوع املوظفني وخدمة املجتمع، حيث 
 " Operation Hope « اأطلقـــت ال�سركـــة بالتعاون مـــع موؤ�س�ســـة

)7(  مركـــز جون جريهارت لالأعمال اخلرييـــة وامل�ساركة املدنية، موجـــز احللول التطوعية 
لدى املوظفني: برنامج تطوع املوظفني، جمل�ض املوؤ�س�سات، 2008.
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غـــري الربحية برنامـــج الوعي املايل )ريايل(، والـــذي يقوم على 
تطـــوع فريق مـــن موظفي �سيدكـــو كابيتال لتدريـــب ال�سباب على 
ممار�ســـات الوعي املايل عرب ور�ض العمل التفاعلية، والتي تهدف 
لتغيـــري ال�سلوكيات املالية لل�سباب ال�سعودي حتديدا، خا�سة فيما 
يتعلـــق بالتخطيط املـــايل للم�ستقبل وحتمـــل امل�سوؤوليـــة، وغر�ض 

عادات االإنفاق واالدخار واال�ستثمار ال�سليمة لديهم.)8( 

أ تطوعأاملجتمعأاملدين:	.
1. �لتطوع �ملوؤ�س�سي:

هـــي اجلهود التطوعية املبذولة والتـــي حتكمها منظومة موؤ�س�سية 
تخ�ســـع لنظام وا�ســـح ينظم عملية التطوع، �ســـواء كانت منظمة 
من االفراد املمثلني للموؤ�س�ســـة اأو من املبادرات التي تطلقها تلك 
املوؤ�س�ســـات، بحيـــث تعود تلك اجلهـــود على م�ستفيـــدي املوؤ�س�سة 
مـــن املجتمع اأو اأن تعود بالنفع على اأن�سطـــة املوؤ�س�سة واجراءاتها 
وتنظيماتهـــا عموما لرفع م�ستوى اأداءها، مما يجعلها قادرة على 

مواكبة االحتياج املحلي االجتماعي.
وفيما يلي اأمثلة لنواحي التطوع املوؤ�س�سي يف املجتمع:

2. تطوع �ملبادر�ت ملوؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين:
ياأتي منتدى الغد، املقدم للمجتمع كمبادرة من موؤ�س�سة الغد، كاأحد 
اأهم املبادرات التي تعمل على رفع م�ستوى الوعي واالهتمام بق�سايا 
ال�سبـــاب وت�سجيع املبـــادرات النوعية التي ت�سهـــم يف تنميتهم، من 

www.sedco.com ،8(  �سركة �سيدكو القاب�سة(
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خالل ال�سراكة مع القطاعات ذات العالقة بال�سباب. واأما عن اآلياته 
لتحقيـــق تلك االهداف، فتتمثـــل بتنظيم منتـــدى كل عامني لطرح 
املبـــادرات ومناق�سة الق�سايا العامة التي ت�سلط ال�سوء على ق�سايا 
ال�سبـــاب، وتنظيم لقاءات وور�ض عمل دورية ت�سهم يف اإ�ساعة مبداأ 
احلوار والنقا�ض مع ال�سباب للتعرف على م�سكالتهم واحتياجاتهم 
يف املجتمـــع والتفاعـــل معهم، وامل�ساركة يف جميـــع االن�سطة املحلية 
التي تنفذهـــا املوؤ�س�سات احلكوميـــة واخلا�سة وموؤ�س�ســـات التعليم 
والتاأهيـــل، والتعريـــف بالتجـــارب وامل�سروعات املحليـــة واالإقليمية 
والعامليـــة الناجحة يف جمال تنمية ال�سباب، واال�ستفادة من و�سائل 
االت�سال احلديثة للتعامل مع ال�سباب وحتقيق اأهداف املنتدى)9(. 

3. تطوع �الفر�د د�خل موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين:
مـــن اأمثلـــة التطـــوع املوؤ�س�ســـي، تطوع االفـــراد داخـــل اجلمعيات 
تلـــك  التـــي تخدمهـــا  واملوؤ�س�ســـات اخلرييـــة مبختلـــف الفئـــات 
اجلمعيات واملوؤ�س�سات، حيث تنظم العمل التطوعي لديها باإقرار 
جمموعـــة مـــن االنظمة التي حتكـــم عمليـــة التطـــوع و�سروطها، 
مرجعيـــة املتطوع داخل املوؤ�س�سة، نظـــام �ساعات العمل التطوعي 
وكيفيـــة اعتماده، حقوق املتطوع وواجباتـــه، وغريها من االأنظمة 

التي تختلف باختالف املوؤ�س�سة التي تقرها.
ومن تلك املوؤ�س�سات:

sa.org.alghadforum.www ،9(  منتدى الغد )نحن وال�سباب �سراكة(، 2012م(
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• جمعية �لنه�سة �لن�سائية)11(:	
التـــي تاأ�س�ست مبدينة الريا�ض عـــام 1962م، وهي جمعية خريية 
غـــري ربحية، تهـــدف اإىل متكني املراأة اقت�ساديـــًا واجتماعيًا من 

خالل الدعم املادي والتدريب وخدمات التوظيف.
وي�ستقبـــل برنامـــج النه�ســـة »قـــدرة« املتطوعـــات الراغبـــات يف 
امل�ساركـــة يف االأعمـــال املكتبية اأو امليدانية، ممـــا يرثي اخلربات 
العمليـــة للمتطوعات، حيـــث يقدم فريق عمـــل اجلمعية التدريب 
والتوجيـــه الالزمـــني للمتطوعـــة عنـــد ت�سلـــم مهامهـــا ويف نهاية 
فرتة التطوع يتم ت�سليـــم املتطوعة �سهادة خربة نظري م�ساهمتها 

التطوعية يف اجلمعية.

• جمعية �الطفال �ملعوقني)11(:	
هي جمعيـــة وطنية خريية رائدة تاأ�س�ست عام 1982 م، للت�سدي 
لق�سيـــة االإعاقـــة ب�سمولية ومنهجية علمية، وقـــد عملت اجلمعية 
علـــى ا�ستقطـــاب الراغبات يف العمـــل التطوعي، ممـــن تتنا�سب 
موؤهالتهـــن العلمية وخرباتهن مع متطلبـــات وطبيعة العمل، من 
الالتي يتطلعـــن اإىل امل�ساعدة يف تعوي�ض جوانب الق�سور معنويًا 
وج�سديـــًا لالأطفال، بالعمل التطوعي جنبـــًا اإىل جنب مع الفريق 
الطبـــي، والتعليمـــي، واالإداري. ويتم تق�سيم العمـــل التطوعي يف 
اجلمعية اإىل ق�سمني: اأولهما التطوع خالل اأوقات الدوام الر�سمية، 
قد و�سع مل�سانده اأق�ســـام اجلمعية، كل ح�سب حاجته، اأما الق�سم 

org.ksa-alnahda.www ،10(  جمعية النه�سة الن�سائية(
 sa.org.dca.www ،11(  جمعية االطفال املعوقني(
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الثـــاين فهو التطوع يف االأن�سطة االأخـــرى: وهي االأن�سطة املختلفة 
للمنا�سبـــات التي تقام على مدار العـــام الدرا�سي، تنظمها وحدة 
االأن�سطة الن�سائيـــة، الق�سم الطبي، التعليمي، العالقات،اخلدمة 

االجتماعية، وحدة التدريب والتطوير.

4. �لتطوع �الأهلي:
• �لتطوع �لفردي:	

وهـــو التطوع القائم على جهود فرديـــة ال تتبع اأي تنظيم موؤ�س�سي 
وا�سح، ومن اأهم ما مييز هذا النوع من التطوع اأنه ال يلِزم الفرد 
بتقدمي قدر معني من العمل التطوعي جلهة اأو فئة ما )نظرا الأنه 
يقوم علـــى اجتهادات �سخ�سية بحتة(، نابعة من م�سوؤولية الفرد 
جتـــاه جمتمعـــه اأو جتاه فئـــة معينة مـــن املجتمع يعتقـــد ب�سرورة 
الت�سامـــن معهـــا اأو ق�سيـــة معينـــة تتطلب بذل اجلهـــود من اأجل 

امل�ساهمة يف حت�سني اأو�ساعها.
ومن مميزات هذا النوع من التطوع كون الفرد غري ملزم بتقدمي 
عدد �ساعات تطوعية معينة، ويف وقت وزمن معينني، ا�سافة اإىل 
ه التطوعيـــة، مما يجعل االأفـــراد اأكرث ميال  �سهولـــة ايجـــاد فر�سُ
اليـــه، لكن مما يعيب التطوع الفردي كونه ن�ساط غري موؤ�س�سي اأو 
م�ستدام وال يخ�سع اإىل عمليـــات اجلودة والرقابة التي تتمتع بها 

بقية اأنواع التطوع.
ولعـــل الن�ساطـــات االر�ساديـــة التـــي يقـــوم بها بع�ـــض املجتهدين 
-م�سكوريـــن- يف احلرمني ال�سرفـــني )من غري املنتمني اإىل جهة 

ر�سمية( منوذجا وا�سحا وم�سرفا للتطوع الفردي يف اململكة.
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• تطوع �جلماعات:	
ت�سهد اململكة العربية ال�سعودية يف الوقت الراهن ن�ساطا ملحوظا 
يف التطـــوع االهلي علـــى �سعيد اجلماعات، اأو مـــا يعرف بالفرق 
واملجموعـــات واالندية التطوعية، حيـــث برزت العديد منها وعلى 
خمتلف جماالت العمـــل والقطاعات والفئات التي تخدمها. ومن 

تلك املجموعات كانت املجموعات التالية:
جمموعـــة �ساكورا اململكة)12(: وهي جمموعة �سبابية تطوعية  -

تهتم بن�سر الثقافتني ال�سعودية واليابانية يف كال املجتمعني، 
مـــن خـــالل فعاليـــات ثقافيـــة واجتماعيـــة، ومـــن اأهـــداف 
املجموعة تعريف املجتمعني ال�سعودي والياباين بثقافة االآخر 
وتقويـــة روابط ال�سداقة، بينهمـــا والت�سجيع على اال�ستفادة 
من التجربة اليابانيـــة يف تطوير جوانب احلياة املختلفة من 
خالل النـــدوات واملحا�سرات، التي يقدمها عدد من الكتاب 
والباحثـــني واملتخ�س�ســـني يف جماالت علوم وفنـــون وتاريخ 
اليابـــان، واإن�ساء مرجعية معرفية متمثلة يف قاعدة معلومات 
عـــن البلديـــن، وقـــد قامـــت املجموعـــة التطوعية بعـــدد من 
االأن�سطـــة، من بينها عمل دورات تعليم اللغة اليابانية، وعمل 
دورة اليـــوم الواحـــد لتعلم فن طـــي الـــورق )االوريجامي(، 
وزراعـــة �سجر ال�ساكورا بالتعاون مع جمعية زراعة ال�ساكورا 
يف اليابان وكلية الزراعة بجامعة طوكيو، ودورة تعليم الر�سم 
باأ�سلوب املاجنا واالينيمي، وعمل اأيام ثقافية �سعودية يابانية 

واإنتاج منتجات بطابع ياباين، �سعودي مميز. 
com.almamlakh-sakura.www ،12(  موقع �ساكورا اململكة، 2012م(
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جمموعـــة توتلـــي اجنل�ـــض )Totally English(: هـــو نـــادي  -
اجتماعـــي على هيئة مقهى معـــريف، يجتمع فيه الراغبون يف 
تطوير مهـــارات املحادثة باللغـــة االإجنليزية خارج اجلدران 
الدرا�سّيـــة، وتهـــدف هذه املجموعـــة اإىل ن�سر واإتقـــان اللغة 
االجنليزيـــة يف جو ممتع، حيث يوفر بيئة متكن افرادها من 
ممار�ســـة مهاراتهـــم يف اللغة االإجنليزيـــة واال�ستمتاع بذلك 
وتبـــادل اخلـــربات يف التخ�س�سات املختلفـــة ويتم االجتماع 

ب�سكل عفوي وبدعوة مفتوحة مرة كل اأ�سبوع.)13(
م�ســـروع ق�ستـــي التطوعي: »ق�ستـــي« هو برنامـــج اأ�سبوعي  -

مبعدل اأربـــع �ساعات يف اليوم، يتم فيـــه اإك�ساب الطفل حب 
القـــراءة واالطالع وااللقـــاء والكتابة والتدويـــن، ا�سافة اإىل 
تنميـــة مهارات الطفل وتطوير اجلانـــب الثقايف واالجتماعي 
لديه يف قالب ترفيهـــي وتثقيفي، وتقوم الفكرة اال�سا�سية يف 
هـــذا الربنامج علـــى ن�ساط تاأليف ق�س�ـــض االطفال، بحيث 
يت�سمـــن هذا الن�ساط جميع املهـــارات واملعارف التي يهدف 
امل�ســـروع اإىل ن�سرها بني االطفـــال يف املرحلة العمرية من 8 

�سنوات وحتى 13 �سنة.)14( 

totallyEnglish/me.www.about ،English Totally 13(  جمموعة(
com.blogspot.www.mystorykids ،14(  م�سروع ق�ستي التطوعي(
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بحسب النطاق المناطقي للتطبيق: . 4
أ .	:)DomesticأVolunteering(التطوعأاملحليأ

وهـــو الن�ساط التطوعي الذي تعمل بع�ـــض اجلهات على تقدمي نفعه 
للمجتمـــع املحلي، وتي�سري اأداء املتطوعني لـــه. وقد يكون مركز فتاة 
الق�سيم التنموي مبدينـــة بريده اأحد اأهم املراكز التي تهتم بتنمية 
ال�سباب والتطوع على النطاق املحلي للمدينة اأو املنطقة االدارية)15(، 
ا�سافـــة اإىل اجلهـــود التطوعية التي تبذلها اللجـــان ال�سبابية والتي 
ترعاهـــا الرئا�ســـة العامـــة لرعاية ال�سبـــاب واملجال�ـــض ال�سبابية يف 
املناطق والتي ترعاها امارات املناطق يف اململكة العربية ال�سعودية، 
اأما على م�ستوى الدولة ككل فتربز اجلمعية ال�سعودية للعمل التطوعي 
)تكاتف(، وهي جمعية �سعودية غري ربحية متخ�س�سة ت�سعى لن�سر 
ثقافة العمـــل التطوعي وتعزيز مفهوم املواطنة ال�ساحلة يف اململكة 
العربية ال�سعودية بني اأفراد املجتمع وذلك من خالل تنظيم اجلهود 
التطوعية بـــني املتطوعني واجلهات امل�ستفيـــدة ون�سر وتطوير ثقافة 

العمل التطوعي على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية.)16(

أ .	:)RegionalأVolunteering(التطوعأالإقليميأ
ويق�سد بالتطوع االقليمي اجلهود التطوعية الفردية واملوؤ�س�ساتية 
التـــي تبـــدر عن االقاليـــم واملناطـــق، حيث ت�سنف تلـــك اجلهود 

بح�سب عوامل جغرافية واجتماعية وثقافية معينة.
وياأتــــي تاأ�سي�ض » عــــامل التطوع العربي » كمبــــادرة �سعودية عربية 
اإقليمية بقيادة االأ�ستاذ/ خالــــد حممد احلجاج، وذلك يف اأكتوبر 

com.fatatalqassim.www ،15(  مركز فتاة الق�سيم التنموي(
www.sv.org.sa ،)16(  اجلمعية ال�سعودية للعمل التطوعي )تكاتف(
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لعام 2006، مب�سرا لدعم وتعزيز العمل التطوعي ون�سر ثقافته يف 
العامل العربي)17(. وذلك باإطالقه » منتدى التطوع العربي »والذي 
يعد مــــن اأكرث املبادرات نفعا للمتطوعني، وذلك الأهمية احلمالت 
وامل�ساريع والفعاليات التي ينفذها عامل التطوع العربي، بامل�ساركة 
والتعاون مع عدد كبري من اجلهات الر�سمية واجلمعيات والهيئات 
التطوعيــــة التي تعترب امتدادًا لتفعيــــل ر�سالة عامل التطوع العربي 
يف ن�ســــر ثقافة العمل التطوعي.ومن اأهــــم اأن�سطة املنتدى: ملتقى 
عامل التطوع العربي، وهــــو ملتقى لتبادل اخلربات بني املتطوعني 
يف العــــامل العربــــي، وبنك العطاء وهو دليــــل �سامل يهدف خلدمة 
العمــــل التطوعــــي يف جميــــع جماالتــــه، وذلك عرب قواعــــد بيانات 
متخ�س�سة لعر�ض جميع الربامج واالأن�سطة التي قد يبحث عنها.

أ .	:)InternationalأVolunteering(التطوعأالدويلأ
اأطلـــق االحتاد الدويل جلمعيات ال�سليـــب االأحمر والهالل االأحمر 
مبادرة عاملية با�سم »ال�سباب و�سطاء لتغيري ال�سلوك«. والتي تهدف 
اإىل متكني ال�سباب من اال�سطالع بقدر اأخالقي رائد يف اإلهام تغيري 
اإيجابـــي للعقليات واملواقف واأمناط ال�سلوك من خالل ثالثة ركائز 
هي: متكني ال�ســـاب، والعمل وفقًا لل�سالم الداخلـــي، والتوا�سل مع 
املجتمـــع؛ فركيزة التمكني ت�سعى اإىل تطويـــر املهارات لدعم ثقافة 
ال�ســـالم ونبذ العنف باعتماد منهجية غـــري معرفية اأو اأ�سلوب »من 
القلب اإىل العقل«، اأي اأن االأحا�سي�ض واحل�سور ال�سخ�سي والتحليل 
الفكـــري ت�سكل املدخـــل اإىل التعلم، وعندها يتعـــرف ال�سباب على 
الق�سايـــا املو�سوعية، اأو يطـــورون مهاراتهم بوا�سطـــة االألعاب، اأو 

www.arabvolunteering.org ،17(  عامل التطوع العربي، 2012م(
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لعـــب االأدوار بوا�سطة متارين الو�سائـــل الب�سرية و�سرد الق�س�ض. 
ويف مرحلة ثانية يتقا�ســـم ال�سباب جتاربهم مع الزمالء، بعد ذلك 
�سي�سعى اأولئك املتخرجون من الربنامج لتعميم املعلومات واملهارات 
املكت�سبـــة بنقل تلك الثقافة اإىل اأقرانهـــم من ال�سباب واملتطوعني، 
عرب التدريب يف جمتمعاتهم املحلية، وحتت اإ�سراف مدربي مثقفي 

االأقران، ثم ينطلق تاليا اأولئك ال�سباب ملمار�سة تدريب غريهم. 
ومـــن اأبرز م�ساريع ال�سباب و�سطـــاء لتغيري ال�سلوك والتوا�سل يف 

املرحلة االأوىل ما يلي:
• التنميـــة امل�ستدامة والتدريب املهني للفئـــات امل�ست�سعفة من 	

ال�سباب )�سرياليون(. 
• احلملة االإقليميـــة وامل�ساريع ال�سغرى حـــول ق�سايا الهجرة 	

)اجلزائر وليبيا واملغرب وتون�ض(. 
• تقـــدمي اخلدمـــات خـــالل اال�سطرابـــات االجتماعية )كوت 	

ديفوار وم�سر وتون�ض(. 
• الدعم النف�سي واالجتماعي )باك�ستان و�سريالنكا(.	
• مراكـــز واأنديـــة ال�سبـــاب وال�سغـــار يف املدار�ـــض والكليـــات 	

ومقدونيـــا  ولبنـــان  وفرن�ســـا  )غانـــا  املحليـــة  واملجتمعـــات 
و�سوي�سرا(.

• دورات يف القيادة )الدمنرك والفلبني(	
• اإدارة الكوارث )م�سر وباك�ستان(	
• االإ�سعافات االأولية )م�سر وفرن�سا وباك�ستان(	
• التوعية ب�ساأن مر�ض االإيدز وفريو�سه )كولومبيا وبابوا غينيا 	

اجلديدة(. 





تاسعًا: قوانين التطوع
)Laws of Volunteering(
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ينظـــم العمـــل التطوعي باململكـــة العربيـــة ال�سعودية عـــدة اأنظمة 
تفتقـــد يف جمملها الوعي الكامل وال�سحيح مبفهوم التطوع العام، 
كمـــا اأنها مل تـــرق الأن تكون قانونًا ذا لوائـــح تنفيذية يدار من قبل 
موؤ�س�ســـات اأو قطاعات متخ�س�ســـة ذات ا�ستقاللية اإدارية وفنية. 
واأبرز تلك االأنظمة الوطنيـــة هي: الئحة املتطوعني الأعمال الدفاع 
املـــدين وكذلك الدليل اال�سرت�سادي للتطوع بـــدول جمل�ض التعاون 
اخلليجي وهو نظام غري ملـــزم، وهناك نظام طموح يجري العمل 
عليـــه مبجل�ـــض ال�سورى ال�سعـــودي يتوقـــع اأن يكون نظامـــا مبتكرًا 
ومبدعـــًا يف جعـــل التطـــوع اأداة تنمويـــة وطنية، ي�سهـــم يف متكني 
ال�سباب على التحديد ولي�ض اأداة الإدارة الكوارث واالأزمات وح�سب.

الئحة المتطوعين ألعمال الدفاع المدني:. 1
 عَرفت الالئحـــة)1( يف مادتها االأوىل اأعمال الدفاع املدين باأنها: 
جميـــع االإجراءات واالأعمال الالزمة حلمايـــة ال�سكان واملمتلكات 
العامـــة واخلا�ســـة مـــن اأخطـــار احلرائـــق والكـــوارث واحلروب 
واحلـــوادث املختلفة واالأوبئة واالأمرا�ض واإنقـــاذ واإ�سعاف واإغاثة 
املنكوبـــني وتاأمني �سالمة املوا�سالت واالت�ساالت و�سري العمل يف 
املرافق العامـــة وحماية م�سادر الـــرثوة الوطنية، وذلك يف زمن 

ال�سلم وحاالت احلرب والطوارئ والكوارث.
كمـــا عرفت جهة التطـــوع باأنها: اجلهات احلكوميـــة امل�سرح بها 
وفـــق اخت�سا�سات اأو وفق ما يحدده وزير الداخلية رئي�ض جمل�ض 

الدفاع املدين با�ستقبال املتطوعني وتدريبهم.

 www.998.org.sa ،1(  موقع املديرية العامة للدفاع املدين، 2012م(
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وعرفت املتطوع باأنه ال�سخ�ض الذي يتقدم جلهة االخت�سا�ض بدافع 
مــــن حبه لوطنه ورغبة يف امل�ساركة يف تنفيــــذ اأعمال وتدابري الدفاع 
املدين واالإغاثة يف الداخل واخلارج، مبديًا رغبته وا�ستعداده التام يف 
ت�سخري كامل اأو بع�ض قدراته واإمكاناته يف خدمة البالد، وامل�ساهمة 
يف دفع اأخطار احلــــوادث والكوارث واحلروب بدون مقابل، ومتعهدًا 
ببذل كل مــــا ي�ستطيع من جهد يف �سبيل اأداء العمل التطوعي، يبتغي 
مــــن اهلل االأجــــر والثــــواب، )و يقت�ســــر دور املــــراأة على مــــا ينا�سب 
قدرتها وال يتعار�ض مع االأحــــكام ال�سرعية والعادات والتقاليد )مثل 
االإ�سعافــــات االأوليــــة ورعايــــة الطفولــــة واالأمومــــة يف مراكــــز االإيواء 

وا�ستقبال النازحني(.
واأبــــرزت الالئحة يف مادتها الثانية �سروط قبول املتطوع، ثم �سنفت 
املتطوعني يف مادته الثالثة اإىل متطوع عام ومتطوع متخ�س�ض، ويف 
مادتــــه الرابعة حددت م�ساركة املتطوعــــني يف جماالت خمتلفة، من 

اأبرزها:
• امل�ساركة يف عمليات االإنقاذ والبحث عن املفقودين.	
• امل�ساركــــة يف عمليات االإ�سعافات االأوليــــة ونقل امل�سابني ملراكز 	

العالج.
• امل�ساعــــدة يف عمليــــات االإخــــالء واالإيــــواء وتقــــدمي اخلدمــــات 	

االجتماعية.
• امل�ساركة يف تنفيذ خمتلف عمليات االإغاثة الداخلية واخلارجية.	
• امل�ساركة يف اأعمال احلج.	
• رفــــع الــــروح املعنويــــة لل�ســــكان واإذكاء روح املقاومــــة وال�سمود 	

لديهم.
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وتناولـــت املـــادة اخلام�ســـة تخ�س�ـــض املتطـــوع، ون�ســـت املـــادة 
ال�ساد�ســـة تدريـــب املتطوعـــني اأمـــا املـــادة ال�سابعة فقـــد حددت 

االلتزامات واحلقوق واملزايا، ومنها:
• 	:)Obligations( االلتزامات
• احل�سور واالنتظام اأثناء عقد الدورات التدريبية.	
• تلبية النداء باأ�سرع وقت.	
• التقيـــد باالأوامـــر والتعليمـــات ال�ســـادرة اإىل املتطوع وعدم 	

االمتنـــاع عـــن اأداء العمل املكلف به اأو رف�ـــض اال�ستمرار فيه 
بغري عذر.

• االلتزام بال�سدق واالأمانة وعدم اإف�ساء اأ�سرار العمل املكلف به.	
• االلتزام بال�سلوك واالآداب العامة واحرتام روؤ�سائه وزمالئه.	
• اإ�سعـــار اجلهـــة املخت�سة عـــن اأي تغريات تطـــراأ على عنوان 	

عمله اأو �سكنه.
• التطوع ملدة ال تقل عن �سنة جتدد ح�سب رغبة املتطوع.	
• املحافظة على العهد امل�سلمة له من مالب�ض ومعدات واأدوات 	

وا�ستخدامهـــا يف الغر�ـــض املحـــدد لها مـــع �سمـــان اإعادتها 
عنـــد تركه للعمل التطوعي اأو عـــدم االنتظام فيه لئال تلحقه 

امل�سوؤولية.
• عدم االإدالء اأو الت�سريـــح باأي معلومات �سحفية اأو اإعالمية 	

تتعلق بالعمل التطوعي.
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أ .	:)RightsأandأBenefits(احلقوقأواملزاياأ
ي�سمـــح للموظف ال�سعودي العامـــل يف االأجهزة احلكومية املتطوع 
يف اأعمال الدفاع املدين بالغياب عن عمله ملدة �سهر كامل لراتب 
كامل، بناء على قرار جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 248/3 وتاريخ 
1412/5/27هـ، ووفق ال�سوابط الواردة يف قرار جمل�ض اخلدمة 
املدنيـــة رقم 1031 وتاريخ 1406/7/8هــــ، التي تقت�سي االلتزام 

بالقواعد االآتية:
• موافقـــة كل من اجلهة التي تطـــوع لديها واجلهة التي يتبعها 	

املوظف على م�ساركته يف اأعمال التطوع.
• ي�ســـدر الوزير املخت�ض اأو رئي�ـــض امل�سلحة املخت�سة القرار 	

االإداري اخلا�ض بذلك.
• ال يحـــق للموظف املتغيب عن عملـــه احل�سول على اأية مزايا 	

اأو بدالت �سوى الراتب وبدل النقل ال�سهري فقط خالل فرتة 
الغياب.

• اأال يرتتـــب على فتح باب التطوع االإخـــالل باأعمال االدارة اأو 	
الق�ســـم اأو الفرع الـــذي يتبعه املوظف املتطـــوع وذلك بغياب 

اأكرث من موظف يف ذلك الق�سم اأو الفرع.
• ي�ستثنـــى مـــن هـــذه القاعـــدة االأ�سخا�ـــض الذيـــن ي�ستلـــزم 	

تركهـــم الأعمالهم ت�سليـــم ما بحوزتهم من عهـــد مثل )اأمني 
ال�سندوق( و)اأمني م�ستـــودع( وكذلك الوظائف التي يتعذر 
توفـــري البدل فيها فهوؤالء ال ي�سمح لهم بالتغيب للم�ساركة يف 

اأعمال التطوع.
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• ال تزيد فرتات انقطاع املوظف عن عمله للم�ساركة يف اأعمال 	
التطـــوع عن خم�سة واأربعني يومًا بح�سب القرار خالل ال�سنة 

الواحدة.
• تقـــوم جهـــة التطوع بتاأمـــني املالب�ض وال�سكـــن وو�سيلة النقل 	

واالعا�ســـة املنا�سبـــة علـــى نفقتهـــا للمتطـــوع الأداء عملهـــا 
التطوعـــي يف حالة عدم توفر املبالـــغ الالزمة من التربعات 
والهبات املن�سو�ض عليها يف املادة )11( من هذه الالئحة.

• تعترب املـــدة التي يق�سيهـــا املتطوع يف التدريـــب اأو يف العمل 	
التطوعي امتدادًا خلدمته الفعلية يف وظيفته االأ�سلية. 

• يعالـــج املتطوع الـــذي ي�ساب خـــالل التدريـــب اأو ممار�سته 	
العمل التطوعي يف امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات احلكومية.

• يجـــوز للوزيـــر املخت�ـــض منـــح املتطوع الـــذي يقـــوم باأعمال 	
بطوليه غـــري عادية مكافـــاأة مالية وفـــق ال�سوابط واحلدود 

التي ي�سدرها رئي�ض جمل�ض الدفاع املدين.
مـــع عدم االإخالء مبا تقـــرره االأنظمة االأخـــرى يعامل املتطوع يف 

حالة الوفاة اأو االإ�سابة وفق ما يلي:
• اذا تـــويف املتطـــوع اأو اأ�سيب بعجـــز كلي دائـــم اأو بعاهة كلية 	

متنعـــه من العمل ب�سورة قطعيـــة وكان ذلك ب�سبب العمل اأو 
التدريب التطوعـــي ي�سرف له اأو لذويـــه ال�سرعيني تعوي�سًا 
قيمتـــه )�سبعـــون األـــف ريال �سعـــودي( ويكـــون ال�سرف من 
ح�ســـاب التربعـــات والهبات املاليـــة يف حالة توفرهـــا اأو من 

ميزانية جهة التطوع.
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• اإذا اأ�سيـــب املتطـــوع بعجـــز اأو عاهة جزئية ب�سبـــب العمل اأو 	
التدريب التطوعي ي�سرف له ن�سبة من التعوي�ض املن�سو�ض 
عليـــه يف الفقـــرة ال�سابقة تعـــادل الن�سبـــة املئويـــة للعجز اأو 

العاهة.
• حتدد الن�سبة املئوية النهائية للعجز اأو العاهة مبوجب تقرير 	

اللجنـــة الوطنيـــة الع�سكريـــة بعـــد الت�سديق عليـــه من وزير 
الداخلية.

• لوزيـــر الداخليـــة رئي�ض جمل�ـــض الدفاع املـــدين اأو من ينيبه 	
منح �سهادات �سكر وتقدير للمتطوعني الذين يبذلون جهودًا 

ملمو�سه يف اأعمالهم.
• لوزير الداخلية رئي�ض جمل�ض الدفاع املدين بناًء على اقرتاح 	

جهة التطوع منـــح االأو�سمة وامليداليـــات واالأنواط الع�سكرية 
للمتطوعـــني الذيـــن ات�سمت اأعمالهـــم بالتفـــاين والت�سحية 

واإنكار الذات.
• يتمتـــع املتطوع الـــذي تتوفر فيـــه ال�سروط املحـــددة بالنظم 	

الع�سكرية باأولوية االلتحاق باخلدمة بقوات الدفاع املدين.
• مينح املتطوع الـــذي ي�ستمر يف تطوعـــه بانتظام )ملدة ثالث 	

�سنـــوات( متتاليـــة �سهادات تدريب وخـــربة تعطيه االأف�سلية 
يف العمل بفرق ال�سالمـــة واالأمن ال�سناعي باملن�ساآت العامة 

واخلا�سة عند توفر �سروط الوظيفة املطلوبة فيه.
• متنـــح جهة التطوع لكل متطـــوع بطاقة �سخ�سية وفق �سروط 	

حتددها املديرية العامة للدفاع املدين.
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هـــذا وا�ستملت باقي املـــواد االأخرى والبالغة 13 مـــادة على نواٍح 
تنظيميـــة، منها قبول التربعـــات وزي املتربع وطريقة اال�ستدعاء 
وتظلمات املتطوعني والدور املناط بوزارة املالية واملديرية العامة 

للدفاع املدين وجمل�ض الدفاع املدين.
الدليل االسترشادي للتطوع لدول الخليج العربية: . 2

اأ�ســـدرت االأمانة العامـــة ملجل�ض التعـــاون لدول اخلليـــج العربية 
عـــام 1423 هـ نظاما للتطوع)2(: »النظـــام املوحد للتطوع واإعداد 
املتطوعـــني الأعمال الدفاع املـــدين«، يحتوي على �ست ع�سر مادة، 
عرفت مادته االأوىل املتطوع باأنه كل �سخ�ض يقوم بطوعه واختياره 
للعمـــل مع فريق الدفاع املدين يف ال�سلـــم واحلرب والكوارث دون 
مقابـــل مادي، يدفعـــه لذلك الواجب واالنتمـــاء االإن�ساين حلماية 
االأرواح واملمتلكات واملحافظة على ثروات البالد، على اأن ينح�سر 
عمل املراأة يف تقدمي االإ�سعافات االأولية ورعاية الطفولة واالأمومة 
يف مراكز االإيواء وا�ستقبال النازحني وما ينا�سب طبيعتها بح�سب 
ظروف كل دولة وفق ما ت�سمح به ال�سريعة االإ�سالمية، ثم حددت 
املادة الثانية �سروط املتطوع، وحددت املادة الثالثة مهام املتطوع: 

أ يفأحالةأال�شلم:أ	.
• اإطفاء احلرائق وحما�سرتها واحلد من انت�سارها. 	
• اإ�سعاف امل�سابني واإخالء اجلرحى املحتجزين. 	
• اإيواء امل�سردين من الكوارث وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم. 	

)2(  االأمانة العامة ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربي، النظام املوحد للتطوع واإعداد املتطوعني 
الأعمال الدفاع املدين مبجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، الطبعة الثالثة، 1423هـ.
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• امل�ساركة يف اأعمال االإغاثة. 	
• امل�ساركـــة يف اأعمـــال ال�سالمـــة الوقائيـــة وتوزيـــع الن�سرات 	

واملل�سقات لتوعية املواطن. 
• اأي واجبات اأخرى يتطلبها املوقف.	
أ يفأحالةأاحلر	أوالكوارث:أ	.
• اإطفاء احلرائق وحما�سرتها واحلد من انت�سارها. 	
• اإ�سعاف امل�سابني واجلرحى ونقلهم اإىل اأقرب مركز طبي. 	
• امل�ساهمـــة يف عمليـــات تطهـــري املخلفات النا�سئـــة عن املواد 	

الكيماوية وامل�سعة. 
• االإبالغ عن اأي مواد غريبة ي�ستبه فيها كاملتفجرات والقنابل 	

باالإ�سافة اإىل االأخطار االأخرى. 
• اإر�ساد املواطنني اإىل املخابئ وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم. 	
• االإنذار بقرب وقوع االأخطار املختلفة. 	
• امل�ساركـــة يف عمليات االإخـــالء واالإيواء بالن�سبـــة للم�سردين 	

واملحا�سرين. 
• امل�ساركة يف اأعمال االإغاثة. 	
• تقدمي مواد االإغاثة وامل�ساعدة يف عميات التوزيع.	
• رفع الروح املعنوية بني ال�سكان. 	
• حرا�سة املرافق واملن�ساآت واالأحياء. 	
• ت�سغيل و�سيانة املرافق العامة. 	
• اأي واجبات اأخرى يتطلبها املوقف. 	
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وحـــددت املـــادة الرابعـــة متطلبـــات االلتحـــاق بربامـــج التطوع، 
وحـــددت املـــادة اخلام�سة برامج تدريب املتطوعـــني، فيما ن�ست 

املادة ال�ساد�سة على حقوق املتطوعني وهي: 
• ي�سمح للمتطوعني باالنقطاع عن عملهم بعد موافقة جهاتهم 	

االأ�سليـــة يف مواجهة الكـــوارث الداخليـــة واخلارجية وذلك 
مبوجـــب طلب يقـــدم من مدير عام الدفـــاع املدين وت�سرف 

رواتبهم كاملة من جهة عملهم االأ�سا�سية. 
• يقـــوم الدفاع املدين بتاأمني املالب�ض وامل�سكن واالإعا�سة اأ�سوة 	

برجال الدفاع املدين. 
• يقـــوم الدفاع املدين بتاأمني و�سيلة االنتقال املنا�سبة للمتطوع 	

يف حالـــة ا�ستدعائه اإذا كان يقطن خـــارج منطقة العمليات، 
اأو تعوي�ســـه ماديا عن املبالغ التي تكلفها يف حالة عدم تاأمني 

و�سيلة النقل. 
• تعترب املدة التي يق�سيهـــا املتطوع يف خدمة الدفاع املدين اأو 	

يف الـــدورات التدريبيـــة امتدادًا خلدمتـــه الفعلية يف وظيفته 
االأ�سلية دون امل�سا�ض باأي حقوق التي يتمتع بها. 

• يجـــوز منح املتطوع الذي يبذل جهودا كبـــرية ومتميزة اأثناء 	
تطوعه مكافاأة مالية مقطوعة حتددها اللوائح التنفيذية.

• واالأو�سمـــة 	 التقديريـــة  ال�سهـــادات  املتطوعـــني  منـــح  يتـــم 
وامليداليـــات واالأنواط الع�سكرية عـــن كل عمل بطويل يت�سم 

بالت�سحية والفداء.
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• تطبـــق القوانـــني واالأنظمـــة املعمـــول بهـــا يف كل دولـــة ب�ساأن 	
التعوي�ـــض عن الوفيات اأو االإ�سابـــات يف حالة اإ�سابة املتطوع 

اأثناء التدريب اأو يف ميادين العمليات. 
• يعو�ض املتطوع غري موظف والذي ي�ساب اأثناء التدريبات اأو 	

خالل العمليات وفق ما حتدده اللوائح التنفيذية لكل دولة. 
• مينح كل متطوع بطاقة �سخ�سية تثبت انتماءه لهذا العمل. 	

اأما املــــادة ال�سابعة فحــــددت التزامات املتطــــوع، ويف الثامنة ذكرت 
مزايا التطوع، وتن�ض التا�سعة على قبول تطوع غري مواطن املجل�ض، 
والعا�ســــرة حــــاالت اإعفاء املتطــــوع، واأو�سحــــت احلاديــــة ع�سرة زي 
املتطــــوع، وحددت الثــــاين ع�سرة طــــرق ا�ستدعاء املتطــــوع، والثالثة 
ع�سر التحقيق، واخلام�سة ع�سرة التظلمات، وال�ساد�سة ع�سرة توكيل 

وزراء الداخلية اإ�سدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ النظام. 
اإن النظـــام كما يت�سح ي�ستهدف التطـــوع يف �سوء اأهداف الدفاع 
املدين الذي هو مفهوم جزئي وحمدود من مفهوم التطوع العام. 

مشاريع أنظمة التطوع:. 3

أ نظامأاجلمعياتأواملوؤ�ش�شاتأال	هلية:	.
اأقـــر جمل�ض ال�سورى ال�سعودي نهاية عـــام 2007 م م�سروع نظام 
اجلمعيـــات واملوؤ�س�ســـات االهلية يف اململكـــة العربيـــة ال�سعودية، 
ويقـــع النظام يف واحد وخم�سني مـــادة موزعة على �سبعة ف�سول، 
حيـــث ي�سنـــف فيهـــا النظـــام كل مـــن اجلمعيـــات واملوؤ�س�ســـات 
االأهلية و�سروط تاأ�سي�سهـــا وتنظيمها، كما تت�سمن �سروط ان�ساء 

االحتادات النوعية للجمعيات واملوؤ�س�سات االأهلية وتنظيمها.
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وين�ســـاأ مبوجـــب اأحـــكام هـــذا النظـــام هيئـــة وطنيـــة للجمعيات 
واملوؤ�س�ســـات االهليـــة، تكـــون هـــي ال�سلطـــة امل�سوؤولة عـــن �سوؤون 
اجلمعيـــات واملوؤ�س�ســـات واالحتـــادات. كمـــا يهدف هـــذا النظام 
لتنظيـــم العمل االأهلـــي وتطويـــره واال�سهام يف التنميـــة الوطنية 
ومتكـــني املواطن وتعزيـــز م�ساركته يف ادارة املجتمـــع، كما يفّعل 

ثقافة العمل التطوعي بني اأفراده ويحقق التكافل االجتماعي.

أ م�شروعأنظامأالعملأالتطوعي:	.
وافق جمل�ض ال�سورى ال�سعودي على م�سروع نظام العمل التطوعي 
املقرتح مبوجب املادة الثالثة والع�سرين من نظام جمل�ض ال�سورى، 
و�سريفـــع امل�سروع -مب�سيئة اهلل- اإىل خـــادم احلرمني ال�سريفني 
ح�سب النظام، ويقع م�سروع النظام يف �ست وع�سرين مادة حتدد 

فيها �سروط قبول املتطوع والتزاماته وحقوقه.
كمـــا يت�سمن و�ســـع ال�سوابط واال�سرتاطات التـــي ت�سهم يف ن�سر 
العمـــل التطوعـــي بني فئات املجتمـــع، وُين�سئ امل�ســـروع يف اإحدى 
مـــواده جمل�ســـًا اأعلـــى لتنظيـــم العمـــل التطوعـــي، ويت�سمن حث 
اجلهـــات احلكومية على امل�ساركة يف دعم العمل التطوعي، وحث 
القطاعات كافة بتفعيل دور التطوع عن طريق ا�ستحداث ادارات 
للعمـــل التطوعي يف كل جهة حكوميـــة اأو اأهلية م�ستفيدة من هذا 

النظام وفق �سروط ومهام حمددة مناطة بتلك االدارة.





عاشرًا: أخالقيات التطوع 
)Volunteering Ethics(
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 اإن اأخالقيـــات اأي عمل هي املعرب عن ال�سمري والنوايا ال�سادقة 
التـــي توجه املتطوع اأو املنظمـــة التطوعية نحـــو اأغرا�ض التطوع، 
فهي البو�سلة الوجدانية وحتكي اأي�سًا عن التطور ال�سلوكي املدون 
الذي جـــاء غالبه من التجربة االإن�سانيـــة للتطوع وحظي بالقبول 

العام. 
تعريف أخالقيات التطوع:. 1

أ .	:)Ethics(خلقياتأ	تعريفأال
ت�ســـري اإىل م�سوؤوليـــات وواجبات معنويـــة والتزامـــات تعرب عنها 
اأفعال )Actions(، تكون مهمة للتقييم باعتبارها جيدة اأو �سيئة 

اأو �سحيحة اأو خاطئة. 

أ تعريفأا	خلقياتأالتطوع:	.
املواثيـــق االأخالقيـــة اأو مدونات ال�سلوك، حيـــث تت�سمن اخلطط 
اال�سرت�ساديـــة القيمة ال�سلوكيـــة التي مت التوافـــق عليها يف اإطار 
املجموعـــة املعنية، لكي ميكن احلكم على عمٍل ما اأو ممار�سة اأنه 
�ســـواب اأو خطـــاأ مبا يتفق مع امل�سالح العامـــة واملبادئ. وتعريف 
االأخالقيـــات: امل�سوؤوليـــات واالأدوار وااللتزامـــات اإزاء االآخريـــن 
واحـــرتام القواعـــد القانونية وامل�سالح العامـــة وتطوير املمار�سة 

املهنية واحرتام الفئات امل�ستهدفة.



عا�سر�ً: �أخالقيات �لتطوع 

134

المفاهيم والقيم الرئيسية ألخالقيات العمل . 2
التطوعي)1(:

أ .	:)Transparency(ال�شفافيةأ
تعنـــي االإف�ســـاح واملكا�سفـــة، وتوفـــري كل املعلومـــات والبيانات، 
و�سمان تدفقهـــا بني االأطراف، وعدم حجبها عـــن الراأي العام، 
وهـــذه املعلومـــات والبيانات تتعلـــق ب�سكل رئي�ســـي، باالإعالن عن 
م�سادر التمويل وامل�سروعـــات والربامج التي تقوم بها املنظمات 

التطوعية، اأهدافها وامل�ستهدفني منها. 

أ .	:)Accountabilityأ& Accounting(امل�شاءلةأواملحا�شبةأ
تعنـــي امل�ساءلـــة اإقرار حـــق اجلمعيـــة العمومية وجمل�ـــض االإدارة 
مب�ساءلة االأع�ساء يف حالة خمالفة التزاماتهم، واإقرار حق الراأي 
العـــام اأو املجتمـــع يف م�ساءلة املنظمـــة اإزاء اأي موقف اأو ت�سرف 
يت�سمن �سبهة االإخالل بامل�سوؤولية وامل�سا�ض باالأخالقيات، وتعني 
املحا�سبـــة: »عملية التزام ال�سخ�ض اأو اجلهـــة، بتربير اأو تف�سري 
فعـــل مـــا«، اإن املحا�سبة هي فعل اأكرث قوة مـــن امل�ساءلة، حيث اأن 
الت�سريعـــات والقواعـــد )يف الئحـــة اأي منظمـــة تطوعيـــة( حتدد 
امل�سوؤوليات يف �سخ�ض اأو جهة معينة، وقد ي�سل ذلك اإىل تطبيق 

جزاءات عليه/ عليهم.

)1(  قنديـــل، د. اأمـــاين، اأخالقيات العمـــل التطوعي، موؤ�س�ســـة العنود اخلرييـــة، الريا�ض، 
1430هـ، �ض 32
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أ عدمأحتقيقأمنفعةأ�شخ�شيةأوجتنبأت�شار	أامل�شالح:	.
هــــذا املبــــداأ االأخالقي علــــى درجة عالية مــــن االأهميــــة، وحتاول 
الت�سريعــــات العامليــــة احلديثــــة، و�ســــع �سوابــــط حمــــددة ملراقبة 
و�سمان حتقيقه. ومن هنا فــــاإن ال�سعي اإىل حتقيق املنفعة العامة 
للمجتمع، اأو فئات مهم�سة، هو الهدف الرئي�سي من التطوع، ومن 
تاأ�سي�ض منظمات تطوعية، ي�ساف اإىل ذلك اأن اأحد �سمات العمل 
 ،)Non Profit( التطوعي، واملعايري املحددة له، هو عدم الربحية

ومن ثم فاإن مواثيق ال�سرف االأخالقية املختلفة توؤكد على: 

• �لتز�م �ملتطوعني بعدم حتقيق منافع �سخ�سية لهم. 	
• عـــدم ال�سعي للربح: والـــذي اإذا حتقق مـــن منظمة تطوعية 	

تبيـــع �سلعـــًا اأو خدمات، البد اأن يتجه هـــذا الربح اإىل تطوير 
املنظمـــة ذاتها، واالإعالن عن ذلك يف امليزانية، وعدم توزيع 

اأي اأرباح على االأع�ساء اأو جمل�ض االإدارة. 
• جتنب ت�ســـارب امل�سلحة: ل�سمان النزاهـــة وجتنب الف�ساد يف 	

املنظمات التطوعية. وميكن تعريف ت�سارب امل�سالح، باعتباره 
»عمليـــة تتاأثـــر فيها قـــرارات املنظمـــة التطوعيـــة وم�ساحلها 
بتوجيهـــات م�سالـــح فرديـــة الأحـــد اأع�ســـاء جمل�ـــض االإدارة 
املتطوعـــني، ممـــا يوؤثر �سلبـــا علـــى اال�ستثمار الر�سيـــد الأموال 
املنظمـــة، اأو يوؤثر يف الربامج وال�سيا�سات، اأو االأبعاد التنظيمية 
ذاتها«. اإذًا امل�سا�ض بنزاهـــة العمل التطوعي من خالل حتقيق 
م�سالح �سخ�سيـــة، وعلى ح�ساب امل�سلحـــة العامة، وم�سلحة 

املنظمة ي�سكل جوهر، االأبعاد االأخالقية للعمل التطوعي. 
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• امل�سداقيـــة والثقـــة واحـــرتام املنتفعني: احـــرتام املنتفعني، 	
اأو الفئـــات امل�ستهدفة، قيمـــة اأخالقية تعنـــي احرتام كرامة 
املنتفعني باخلدمات املنظمـــة، وتقدمي نوعية خدمات عالية 
حتـــى واأن كانت املنظمـــات التطوعية ال حت�ســـل على مقابل 
مـــادي لهـــا واإن تقدم هذه اخلدمـــات يف اإطار مـــن امل�ساواة 
وعـــدم التمييز، يرتتب على ذلـــك االلتزام بقيمـــة اأخالقية 
اأخرى، وهي بناء الثقة يف املنظمة من جانب املجتمع والراأي 
العـــام وحتقيـــق م�سداقيتها، مبا يوؤثر اإيجابـــا على اكت�ساب 

متطوعني ومانحني لدعم العمل. 
• احـــرتام ا�ستقاللية املنظمات التطوعيـــة: يتوجه هذا املبداأ، 	

القائم يف كل املواثيق للعمل التطوعي، نحو احلكومات، التي 
ينبغي اأن تلتزم من خـــالل الت�سريعات واملمار�سات باحرتام 
ا�ستقاللية هذه املنظمات التطوعية االإرادية، وعدم التدخل 
يف حتديـــد اأهدافهـــا اأو م�سروعاتهـــا، اأو ا�ستبعـــاد اأ�سخا�ض 
مـــن االإدارة، اأو فر�ـــض اأ�سخا�ـــض بعينهـــم، اأو اإلغاء قرارات 
للمنظمة. يلخ�ض ذلك املبـــداأ املعروف باالإدارة الذاتية وهو 
اأحـــد �سمات املنظمـــات التطوعية والتي ينبغـــي اأن حترتمها 

الت�سريعات. 
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• الق�ســـاء هـــو احلكـــم يف النزاعات: هنـــاك قيمـــة اأخالقية 	
اأخـــرى، تركـــز عليها املواثيق، وهـــي اأنه يف حالـــة ن�سوب اأي 
منازعات اأو خالفات بـــني احلكومات واملنظمات التطوعية، 
فاإنه لتجنـــب ت�سارب امل�سالح اأي�سًا ينبغـــي اأال تكون اجلهة 
االإدارية اأو التنفيذية طرفًا يف النزاع واحلكم فيه، يف الوقت 
نف�ســـه، وهو االأمر الذي يقـــود اإىل اأن ال�سلطة الق�سائية هي 

احلكم )كما اأن لها احلق يف حل اأو ت�سفية املنظمة(. 





الحادي عشر: سمات التطوع
)Characteristics of volunteer(





 اإن جنـــاح عمليـــة التطوع تقوم علـــى اأ�سا�ض جوهـــري يف اختيار 
املتطوع الذي ي�سرتط فيه ما يلي:

1 .:)Capable( مؤهل
على املتطوع اأن يكون موؤهاًل الأداء العمل املوكول اإليه، فلكل اإن�سان 
بع�ض املوؤهالت، حتى االأطفال ال�سغار والعاجزون ج�سديًا وفكريًا 
وعاطفيـــًا، ومـــن ثم فاإن االأهليـــة منوطة بعمليـــة مالءمة قدرات 
املتطوع مع فر�ـــض التطوع املنا�سبة، فيجب اأن تكون املهمة مثرية 
لالهتمـــام واأن تتطلب بذل اجلهود الكت�ساب معلومات اأو مهارات 
جديـــدة، ويف حـــال مل يكـــف التدريب واجلهـــود املبذولـــة للقيام 
بالعمـــل بال�سكل املنا�ســـب، فعلى املتطـــوع اأن يت�ســـرف بقدراته 
املحدودة وير�سخ لها واأن يطلب مهمة اأقل حتديًا. وعلى املوؤ�س�سة 

من جهتها اأال تتوقع من املتطوع ما يفوق قدراته وموؤهالته.
2 .:)Available( متوفر

علـــى املتطوع اأن يكون متوفـــرًا الإجناز فر�سة التطـــوع املمنوحة له. 
وحتـــى يكون متوفرًا يجب اأن يتوفر لديه الوقت والقدرة على التوجه 
اإىل مـــكان التطوع. اإن جزءًا من امل�سكلة تتحملها املوؤ�س�سات مقدمة 
اخلدمة »الفر�سة« فاأغلبها تقفل بنهاية النهار، كما اأنها ت�سع قيودًا 
زمنيـــة علـــى فرتات التطـــوع، ف�ساًل عن البعد اجلغـــرايف عن �سكن 
املتطـــوع، ولذا على من�سقي التطـــوع بذل جمهود اإ�سايف للتوفيق بني 

وقت املتطوع والفر�ض التطوعية مل�ساعدة املتطوع لي�سبح متوفرًا.
3 .:)Reliable( موثوق به

علـــى املتطـــوع اأن يكون موثوقًا بـــه، اأي اأن يحـــرتم التزاماته، اأي 
ا�ستقامة املتطوع االخالقيـــة واأهمها العفة عند تعامله مع املراأة، 
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واالأمانـــة التي تقت�سي حفظ اال�سيـــاء من ال�سرقة اأو من الهدر اأو 
التلف، واملتطوع املوثوق بـــه يحافظ على �سرية املعلومات امل�سّلمة 
اإليـــه، فال يف�سيها لغـــريه مما قد يعر�ـــض امل�ســـروع واملوؤ�س�سة اأو 

الوكالة الداعية للخطر، واأحيانًا دون وعي اأو ق�سد املتطوع.
4 .:)Engaged( ملتزم

ب�سبـــب عدم تلقـــي املتطوعـــني تعوي�ســـات ماديـــة اأو لي�ض هناك 
التـــزام قانـــوين وظيفـــي، فاإنهم غالبًا مـــا ي�سعـــرون بالرغبة يف 
التطوع عندما ال يكون لديهم عمل اآخر ميلوؤون به وقتهم، فاذا ما 
دعاهم بع�ـــض االأ�سدقاء للقيام بعمل ما جديد فاإنهم ي�ستجيبون 
دون تقدمي االت�سال وتقدمي االعتـــذار. اإن املتطوع امللتزم �سبور 

يوؤدي العهود ويلتزم باإجناز املهمة بدقة.)1(
5 .:)Cooperate( متعاون

علـــى املتطوع اأن يتعاون مع اإدارة التطـــوع، في�ستجيب للتوجيهات 
والتعليمات، واأن يعمل بروح الفريق مع زمالئه املتطوعني، مركزًا 
علـــى الهـــدف الرئي�ض من امل�ســـروع التطوعي عـــرب اجناز املهمة 
واكت�ســـاب منافع التطـــوع. اإن املتطوع اجليـــد يحافظ على الروح 
املعنويـــة لبيئـــة التطوع، فيحفز ال�ســـركاء ويعزز بـــود ال�سدقات 
البينيـــة، مبتعـــدا عـــن الغيبـــة والنميمـــة واحل�ســـد. اإن ال�سمانة 

لتحقيق التعاون هو اإعالء املتطوع لقيم امل�سلحة العامة.
6 .:)Expressive(معبر

قبل اأن يكون املتطوع معربًا عن فكرته، عليه اأن يكون م�ستمعًا جيدًا 
مب�ساعـــدة املتكلم علـــى اأن يتحدث بحرية و�سراحـــة وطرح اال�سئلة 
)1(  ميهايل، د. باتري�سيا، تعلم االهتمام، جمعية خدمات التطوع، بريوت، 2009م، �ض 179
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التـــي ت�ساعد على الفهم بطريق االهتمـــام، مبتعدين عن احلدة يف 
النقا�ـــض »اجلدل« واملقاطعة والت�سرع يف اإ�سدار االأحكام امل�سبقة اأو 
القفز اإىل اال�ستنتاجات اأو تقدمي الن�سيحة قبل اأن يطلبها االآخرون. 
اإن التعبـــري الفعـــال بعـــد اال�ستمـــاع يحتـــاج اإىل ر�سالـــة »معلومات« 
وا�سحـــة يقدمها املتطـــوع يف كلمات لفر�ض التاأثـــري وك�سب امل�ستمع 
م�ستخدمـــًا لغة اجل�سد والتعبريات االيجابيـــة ودرجة �سوت تنا�سب 
احلـــدث. ان االت�ســـال اجليد مُيكـــن املتطوع من التعبـــري عن راأيه 
بجديـــة و�سراحة، وهي الفر�ســـة االأكرث منا�سبـــة يف اأجواء التعاون 

وارتكاب االأخطاء بالتجريب واملحاولة دون اخلوف من العواقب.
7 .:)Enterprising( مبادر

علـــى املتطوع اأن ي�ستغـــل فر�سة حرية تنـــوع االآراء بطرح االأفكار 
االبتكاريـــة واخلالقـــة دون توج�ض اأو خوف مـــن التوبيخ اأو خجل 
من االغراب، وي�سعى للت�سريح بها حيثما كان ذلك ممكنًا ودون 
انتظـــار. اإن العمـــل اجلماعـــي التطوعـــي يرتكـــز يف جناحه على 
امل�ساركة الفعالة الذي ال ي�ستثني اأحدًا بحجة اجلن�ض اأو القدرات 
اأو القيـــود االجتماعية اأو الظروف املالية اأو امل�ساكل ال�سلوكية، اإن 

اإ�سهاماتك �ست�سنع فرقًا ولو كان �سغريًا.
8 .:)Organized( مرتب

علـــى املتطـــوع اأن يكـــون منظمـــًا يف تنفيـــذ املهـــام حمرتمـــًا مبداأ 
التخ�س�ـــض وتق�سيم العمل، منتقاًل بروية مـــن خطوة اإىل اأخرى، 
وفق دليل االإر�سادات واجلدول الزمني. كما اأن احلفاظ على نظافة 
وجمـــال مكان التطـــوع اأي�سًا �سيعطي انطباعـــًا اإيجابيًا عن و�سوح 

م�سروع التطوع وجناح التخطيط وجناعة التاأهيل والتدريب.





الثاني عشر: حقوق المتطوع
)Volunteers - Rights(





 اإن املتطوع هـــو الطرف االأ�سعف يف حلقة التطوع، لكونه مندفعًا 
بعاطفة جمانية »االإيثار«، ويفتقد اأحيانًا للخربة القانونية حلماية 
نف�ســـه وكفالة اأداء مهمتـــه يف بيئة اآمنة، وعليه فـــاإن املتطوع من 

حقه احل�سول على ما يلي: 
1 .:)Agreement( اتفاق

عادة ال يح�سل املتطوع على عقد عمل، وميكن ا�ستعا�سته باتفاق 
مـــن نوٍع ما »تعـــاوين«، يحدد فيه تعريف املنظمـــة للمتطوع ومدة 
ونطـــاق التطوع للمتطـــوع وو�سف الـــدور املنوط بـــه، مقارب مبا 
ي�سمـــى بالو�سف الوظيفي وكذلك الت�سريعات وال�سيا�سات العامة 

الواجب احرتامها.
2 .:)Expenditure( النفقات

اإن التطـــوع �سرطـــه اأال يتقا�ســـى املتطوع مقابل العمـــل با�ستثناء 
البـــدالت، كبدل التنقـــالت وال�سفر ووجبات الطعـــام، ويف بع�ض 
احلـــاالت االإقامـــة اأو النرثيات االأخـــرى ك�سراء اللـــوازم املكتبية 
واملكاملـــات الهاتفيـــة وغريهـــا، كمـــا اأن بع�ض املنظمـــات التابعة 
لـــالأمم املتحدة كقوات حفظ ال�ســـالم اأو اأعمال االإغاثة يف العامل 
غري النامي »املتخلف« متنح راتبًا حمدودًا ال يقارن على االطالق 

مبا يتقا�ساه املتطوع يف مكان عمله االأهلي.
3 .:)Training( التدريب

مـــن حق املتطوع احل�سول على تاأهيـــل وتدريب كاٍف ومعرتف به 
للقيام بواجبه التطوعي، وتتدرج الربامج التدريبية من االأ�سا�سية 
»التعريفية« مرورًا بربامج تدريبية متخ�س�سة، وانتهاًء بالدبلوم 
التطبيقي والدبلوم العـــايل؛ بل اإن بع�ض الدول ال ت�سمح للمتطوع 



مبزاولة الن�ساط التطوعي اال بعد احل�سول على هذه ال�سهادات. 
وقد اأوجـــدت هذه ال�سهـــادات فر�سًا للمتطوعـــني للح�سول على 
تقريـــر ر�سمـــي عـــن عملهـــم وتدريبهم والبـــدء يف درا�ســـة ما اأو 
مهنة، وتعد ادارة برامج العمل التطوعي مهنة جتتذب اليها ذوي 
املوؤهالت يف جمال املـــوارد الب�سرية واإدارة العمل التطوعي، وقد 
�ساعـــد ن�سر بع�ض الـــدول كاأ�سرتاليا معايريهـــا الوطنية مل�ساركة 

املتطوعني يف املنظمات غري ربحية اأثره يف امل�سداقية.
4 .:)Clarity of Mission( وضوح المهمة

ينبغـــي للمتطوع اأن يعلم اأهداف املهمة التـــي يقوم بها واأثرها على 
املجتمع، ممـــا يدفعه لزيادة االإميان وح�ســـن االإتقان وامل�ساركة يف 
طرح االأ�سئلة وتقدمي االقرتاحات والتفكري يف ابتكار و�سائل اإبداعية 
ومفيـــدة اأو توفري نفقات، كما قد يعتذر املتطوع عن اأداء املهمة اإذا 

كانت ال تنا�سب ا�ستعداداته اأو مهاراته اأو اأولوياته التطوعية.
5 .:)Supervision and Guidance( اإلشراف والتوجيه

 ينبغي للمتطوع اأن يخ�سع الإ�سراف اإداري خمطط وتوجيه مبا�سر 
و�سرعـــة ت�سحيح االأخطاء عند انطالق العمـــل، وعلى املوجه اأن 
يكـــون ذا خربة خا�سة يف التعامل مـــع املتطوعني باحرتام ولطف 
وي�ساعدهـــم علـــى حت�سني مهـــارات املتطوعني ب�ســـرب وفق دليل 

اجراءات وار�سادات مكتوبة.
6 .:)Specific Place( مكان محدد

يحـــق للمتطوعـــني احل�ســـول على مـــكان حمدد مرتـــب ونظيف 
وتتوافـــر فيه االأدوات االأ�سا�سية الفنية واملكتبية وو�سائل االت�سال 
يف حدها االأدنى، كي ميار�ض املتطوعون مهام عملهم املطلوبة كما 



يكفل لهم حرية الدخول واخلروج وحفظ اأ�سيائهم يف �سناديق اأو 
اأرفف خا�سه ال ي�ساركهم بها بقية املوظفني.

7 .:)Safety & Security( السالمة واألمن
يخ�ســـع كافـــة املوظفـــني الر�سميـــني عـــادة للتغطيـــة ال�سحيـــة 
)التاأمـــني( وتوافـــر بيئة ال�سالمـــة واالمن، ويتحتـــم اأن ين�سحب 
ذلـــك على املتطوعـــني خا�سة �سغار ال�ســـن اأو الفتيات الالتي قد 
يتعر�ســـن للتحر�ـــض اجلن�ســـي اأو االيذاء والعنـــف ال قدر اهلل من 

زمالئهم املتطوعني االأكرب �سنًا اأو من االآخرين.
8 .:)Appreciation(التقدير

يحـــق للمتطوع احل�سول على �سهـــادة تقدير اأو ميدالية اأو غريها 
يف احتفـــال ت�سكر خاللها جهودهم، مع اإبـــراز دورهم خا�سة يف 
االإعـــالم اأو عند االآباء واالقارب واجلـــريان، وقد يتعدى التقدير 
ملنـــح درجات اإ�سافية علـــى املواد الدرا�سيـــة اأو ت�سجيل ك�ساعات 
اختياريـــة، وي�سمـــل ذلـــك احل�سول علـــى اإفادة وتقييـــم مكتوب 

جلهود املتطوع.
9 .:)Grievance( التظلم

يحـــق للمتطـــوع احل�ســـول علـــى جهـــة اخت�سا�ـــض للف�ســـل يف 
اخل�سومـــات اأو الدعاوي التـــي ي�ستكي منها املتطـــوع، ومن جهة 
عليـــا يوثـــق يف قراراتها ي�ستطيـــع الو�سول حلقوقـــه عند التعدي 
عليهـــا ويف�ســـل اأن ين�ـــض االتفـــاق التعـــاوين علـــى تلـــك اجلهة 

واجراءات عملها.





الثالث عشر: الممارسات الثماني 
الخاطئة للمتطوعين





عملـــت مديرًا اإقليميا لهيئـــة االإغاثة االإ�سالميـــة العاملية باالأردن 
عام 1991م، وكانـــت الهيئة ت�سجع ومتنح املكاتب املحلية باأنحاء 
اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة فر�سة االت�ســـال املبا�ســـر مبكاتبها 
باخلـــارج والتي بلغت )45( مكتبـــًا، فتقوم تلـــك املكاتب املحلية 
برت�سيـــح اأولئك املتطوعـــني الذين يعملون يف جمـــع التربعات اأو 
اإدارة االأن�سطـــة والربامـــج واللجـــان لل�سفر يف مهمـــات اإن�سانية؛ 
وبالرغم من ح�سن النوايـــا ال�سادقة واجلهود الكبرية واملتفانية 

اال اأنني الحظت على اأولئك املتطوعني ما يلي:
فوق القانون:. 1

يت�ســـرف بع�ـــض املتطوعني وفـــق الرابطـــة الدينيـــة اأو الوطنية، 
في�سرعـــن �سلوكـــه التطوعـــي دون اأن ياأبه بالقانـــون والت�سريعات 
واالأنظمـــة ال�سارية يف العمل اخلـــريي اأو التطوعي الدويل، مع اأن 
الواجب على املتطوع اأن يعرف اأن االنخراط يف الن�ساط العام هو 
ن�ســـاط �سيا�ســـي وان كان غري مبا�سر، ذلـــك اأن القوانني املرعية 
واللوائـــح املف�سرة لها ال تاأخـــذ �سرعيتها من قبولـــك اأو رف�سها، 
اإمنـــا ت�ستمد تاأثريها من ال�سلطة الت�سريعية، وت�ستمد قوة نفاذها 
من ال�سلطـــة التنفيذية، و�سيطال العقـــاب اأي خارج عنها، وعلى 
املتطوع اأن يختار عند رغبته يف التغيري، وذلك اإما بال�سغط على 

امل�سرعني، اأو بالطرق االأخرى اجلائزة �سرعًا ونظامًا.



السوبرمان:. 2
اأثنـــاء عملي يف جمال التطوع مررت ب�سخ�سيات بع�سها انعزايل 
خائـــف ويلعب دوره يف غاية اللطف املبالغ فيـــه، �ساعرًا بالدونية 
مفرت�سًا هام�سيته، وبع�سهم يـــرى لنف�سه مطلق القوة »مت�سلط« 
حني تتملكه نف�سية فوقية، وال�سيما اإذا كان يتمتع بقيادة دينية اأو 
رجل اأعمال اأو وريث ن�سب مبجل اأو ثروة �سقطت عليه من ال�سماء 
ب�سبب اأبيه اأو اأمه، ودافعـــه الظهور امل�سرحي والوجاهة والرتفيه 
بالتجريـــب، و�سبيله التمرد على النظام واالإر�سادات وفر�ض راأيه 
بالقـــوة االأبيـــة على بقيـــة املتطوعـــني دون احرتام قوانـــني العمل 
التطوعـــي اجلماعي الـــذي عماده ثراء الـــراأي والتعاون امل�سرتك 

بعد االلتزام باملهمة.
الحزبية والشللية:. 3

يقـــول �سلـــى اهلل عليـــه و�سلم:»بينما كلب يطيـــف بركية، قد كان 
يقتله العط�ض، اإذ راأته بغى من بغايا بني اإ�سرائيل، فنزعت موقها 
)خفهـــا( فا�ستقـــت له به، ف�سقتـــه، فغفر لها بـــه« رواه البخاري. 
فانظر اإىل �سعة رحمة اال�سالم وبذله حتى للكلب ثم اأعد الب�سر 
لريتد اإليـــك ح�سريًا حينمـــا يقوم متطوع ببـــذل جمهود خمل�ض 
م�سكـــورًا وقـــد يقطع اآالف االأميال، ولكنه ينحـــاز اإىل جماعة من 
امل�سلمـــني، بـــل اإىل عـــرق داخل هـــذه اجلماعة وكل ذلـــك ب�سبب 
مرجعيـــة فكرية �سيقة االأفق متخندقة علـــى حالها يف فهم اأعوج 
للعقيدة اأو احلركة الدعويـــة، كاأولويات مقد�سة ال ميكن اخلروج 
عنهـــا. اإن بع�ض املتطوعـــني ميار�ض اأي�سًا �سلوكيـــات خاطئة وهو 



يحـــول املعاين اجلميلـــة من اكت�ســـاب �سداقات جديـــدة واإدماج 
كافة اأفراد املجتمع، اإىل تكتل بغي�ض يقو�ض فيها فر�ض االآخرين 

وين�سف هدف التطوع وهو: النمو والتنوع.
ضعف التأهيل والتدريب:. 4

بالرغـــم من �سخامة التطـــوع غري املنظم منذ عـــام 1980م، اإال 
اأننـــا نفتقد ملراكـــز اأو برامـــج متخ�س�سة يف التاأهيـــل والتدريب 
اخلارجـــي، علمـــًا باأن هناك حمـــاوالت ومبـــادرات ال ترتقى اإىل 
اأن تكـــون وطنيـــة كـــربى، ويعود ذلك فيمـــا يبدو للفهـــم املحدود 
لفل�سفة العمل املدين، حني �سخر التطوع ملفهوم الن�ساط الدعوي 
اأي اأ�سبـــح و�سيلة للهداية اأكرث منه اجتاهـــًا اإ�سرتاتيجيًا للتنمية، 
ممـــا انعك�ض على ثقافـــة التطوع، حني ي�ســـرتط يف املتطوع فقط 
احلما�ـــض والعاطفة اجليا�ســـة جتاه ق�سايا امل�سلمـــني العامة واأن 
يو�ســـف بااللتزام »التديـــن« وميلك احلد االدنى مـــن التنظيم » 
االن�سبـــاط«. اإن �سعـــف اإدراك اأهمية التطوع اأو اآثـــاره القانونية 
رمبا مل ت�سجع املتطوع نف�سه على تثقيف نف�سه، وما يعمق امل�سكلة 
�ساآلـــة الن�ســـر الورقـــي اأو االلكـــرتوين ونق�ض االإعـــالم التنموي 

امل�سّجع اأو املثقف.



نقص المعلومات:. 5
مـــا يعجبنـــي يف الغـــرب ملكـــة اأفـــراده علـــى التدويـــن وال�ســـرد 
الق�س�ســـي ومهارة اإعداد التقاريـــر وكتابة الر�سائل، وجتد ذلك 
يف البعثات الدبلوما�سية اأو العلمية اأو الرحالت، فاملكتبة االأوروبية 
واالأمريكية زاخرة باملذكـــرات ال�سخ�سية واالأر�سيف العام الذي 
يلخ�ض جتارب االأمة يف �ستى املو�سوعات، مما مكنهم من حفظ 
ونقـــل املعلومات، وال�سيمـــا يف البحوث االجتماعيـــة اأو التخطيط 
امل�ستقبلـــي. وعليه جتد قلة وقوعهم يف اخلطاأ، بل ي�سعون لتدعيم 
العمل ال�سابق والبناء عليه. اأما عن جتربتي مع املتطوعني فاإنني 
اأعيـــد تالوة ق�سة ن�ساطنـــا االغاثي اأو الدعـــوي اأو املدين ونقاط 
القوة اأو ال�سعـــف والتهديدات اأو الفر�ض املتاحة يف كل مرة يحل 
علينـــا �سيف جديد »متطوع« فاأبداأ معه من املربع االأول واأنا حتت 
رحمـــة قناعته، علمًا باأن املتطوع الذي تر�سله املنظمة ببعد زمني 
عـــن الزيـــارة ال�سابقـــة ال يتعـــدى )6( اأ�سهر، ومـــن املحتمل اإذا 
اأح�سنـــا الظـــن فاإنه قد ح�ســـل على تلخي�ض �سفهـــي من زمالئه 
املتطوعـــني ال�سابقني ال يتعدى )15( دقيقة. اإننا نعي�ض يف العمل 
اخلـــريي داخل �سناديـــق ذات حـــرز، ب�سبب اخلوف مـــن االآخر 
ونعتـــرب جتاربنا الناجحة ف�ساًل عن اخلا�ســـرة �سرًا من االأ�سرار 

ال يطلع عليه اإال نخبة النخبة.



شبه خيانة:. 6
اأفهـــم اأن املتطوع يف طريقه لتحقيـــق املهمة ي�سعى الإك�ساب نف�سه 
مهـــارات اإداريـــة اأو العمـــل اجلماعي بـــروح الفريـــق والتاأثري يف 
االآخرين مع اكت�ساب �سداقات جديدة والتمتع بال�سحة النف�سية، 
ولكن ماال اأفهمه حر�ض بع�ض املتطوعني بال�سعي الواعي لتحقيق 
مكا�سب مادية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، كاأن يتطوع بال�سفر �سيفًا 
ملناطق �سرق اأ�سيا اأو اأوروبا - ال اأدري ملاذا لي�ض اأفريقيا!، وي�سكن 
يف فنـــادق خم�ض جنوم وتذاكر �سفر على الدرجة االأوىل اأو االأفق 
و�ســـط حفالت اأو عزائم، باذخة م�سطحبـــًا معه زوجته »املدام« 
املن�سغلـــة باالأ�سواق �سباحًا، فيما يقوم املتطوع باأداء ربع الواجب 
بـــل راأيت بع�سهم يف املوؤمترات يتجراأ على املال العام اأو اخلريي 
بت�سجيل م�سرتيات �سخ�سية على فاتورة االإقامة، وبع�سهم يهدر 
الوقـــت بكرثة االت�سال باجلـــوال اأو من خـــالل و�سائط التوا�سل 
االجتماعيـــة احلديثـــة اأو الدخـــول يف نقا�سات �سيا�سيـــة عقيمة، 
والطامـــة الكـــربى يرجـــع هذا املتطـــوع مزهـــوًا منتفخـــًا تتملكه 
م�ساعـــر الفاحتني فيحكـــي لك ق�س�ض البطولـــة على م�سمع من 

الب�سطاء وذوا النوايا احل�سنة.



االنفعال:. 7
تقـــود العمـــل التطوعي �سخ�سيـــات ذات ذكاء عاطفـــي اأو �سباب 
تت�ســـم مرحلتهم العمرية بالعاطفة اجليا�ســـة في�سطو القلب على 
العقـــل. اإن ما يحتاجه العمل التطوعـــي اأن تكون امل�ساعر متدفقة 
باعتدال وفيا�سة لبذل اخلري وحب اخلدمة بعيدًا عن الغلو، الذي 
قـــد يدفع البع�ض لالندفاع والع�سوائية نتيجة �سعف التخطيط اأو 
عدم منح التخطيط الوقت الكايف الإن�ساج االأفكار واختيار الروؤية 
اأو املكان »املتوقع« اأو املـــوارد اأو التحالفات »ال�سركاء« اأو الربامج 

واخلطط التنفيذية ال�سحيحة.
الخصوصية:. 8

اإّن النوايا الطيبة ال ت�سوغ االختالط املحّرم، حينما يت�سور املتطوع 
اأن املتطوعة غنيمة �سهلة يف ملتقى عام. اإّن النف�ض املري�سة لي�ض 
مكانهـــا �سرف اخلدمة ونبالة الفار�ـــض العربي امل�سلم، ولذا على 
املنظمـــني اإعطـــاء اأهمية كـــربى الأعرا�ض املتطوعـــني واملحافظة 
ر وحمايتهم من التحر�ض اجلن�سي  عليها وال�سيما االأطفال الق�سّ

وذلك عرب خلق بيئة يقظة حتكمها قواعد �سارمة.



السقوط أول الطريق:. 9
يعـــاين ن�ســـاط التطـــوع مـــن �سعـــف ا�ستمراريـــة الع�ســـو ب�سبب 
م�ســـكالت موؤ�س�سية �سبق اأن ذكرناها اأو الأ�سباب متعلقة باملتطوع 

نف�سه ذكرتها اأ. فاطمة التميمي)1(:

• �سعف تفّهم املتطوع لر�سالة املء�س�سة واأهدافها.	
• �سعف ا�ستيعاب املتطوع ملا اأُ�سند اإليه من مهام.	
• الفتور الذي قد يعرتي االإن�سان يف كل عمل يت�سدى له.	
• �سعـــف ثقافـــة التطـــوع يف املجتمـــع، وعـــدم اإدراك �سرورة 	

اال�ستمرار فيه.
• َف�ض، مما يوؤدي اإىل االندفاع يف البداية ثم االنقطاع.	 ُر النَّ ِق�سَ
• عدم القدرة على املوازنة بني العمل التطوعي وبقية التزامات 	

املتطوع االجتماعية واالأ�سرية.
• الت�ستت و�سعف القدرة على حتديد االأهداف، مما يوؤدي اإىل 	

الدوران يف دائرة مغلقة.

التميمي، فاطمة، كلنا متطوعات، الريا�ض 1430هـ، �ض41  )1(





الرابع عشر: إدارة التطوع 
)Volunteering  Management(



�لر�بع ع�سر: �إد�رة �لتطوع 

162



163

1 .:)Volunteering  Leadership( قيادة التطوع
 يعـــرف اال�ستـــاذ في�ســـل با�سراحيـــل القيـــادة)1( باأنهـــا:« عملية 
 Hyman هيمـــان  ويعرفهـــا   ،« الهـــدف  نحـــو  النا�ـــض  حتريـــك 
باأنها:«العمليـــة التي يتمكن من خاللهـــا الفرد من توجيه وار�ساد 
االآخريـــن والتاأثري علـــى اأفكارهم و�سلوكهـــم و�سعورهم«، ويعرف 
القيـــادة الدكتور يو�سف احلزمي باأنهـــا » حالة ظرفية لفرد ميلك 
فطـــرة وقيم ومعرفـــة ومهارات مقبولة اجتماعيـــًا وعلميًا، ي�سعى 
من خاللها للتاأثري يف االآخرين بطرق اإبداعية مقنعة نحو حتقيق 
االأهـــداف ال�سحيحـــة املو�سوعـــة، اأو التـــي �ساهـــم يف و�سعهـــا، 
واملنبثقـــة مـــن روؤيـــة مالئمة وحمـــددة ت�سمـــن النمـــو ومواجهة 
التحديـــات وحتقيق اال�سباع املـــادي واملعنوي لالأتبـــاع«، ويعرفها 
بيـــرت نورث هاو�ـــض )North House( باأنهـــا »عملية من خاللها 
يوؤثر فـــرد يف جمموعة من االأفراد لتحقيق هدف م�سرتك«، ومن 

ثم فان القيادة:
• 	)Process( عملية
• 	)Influence( تاأثري
• 	)Group( تن�ساأ داخل جماعة
• 	)Goal( حتقيق الهدف

وعليـــه فاإن قيـــادة التطوع تنق�سم اإىل قيـــادة اإ�سرتاتيجية وقيادة 
تنفيذية.

)1(  احلزمي، د. يو�سف، اأركان القيادة، دار ال�سالم، الريا�ض، عام 1429هـ، �ض 23
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أ القيادةأالإ�شرتاتيجيةأ)LeadershipأStrategic(:أ	.
وهـــي اجلمعيـــات العموميـــة وجمال�ـــض االإدارة ومديـــرو العمـــوم 
وروؤ�ساء القطاعات الرتبوية والتطوعية وال�سبابية »القيادة العليا« 

وتقوم القيادة بعدة مهمات، اأبرزها:
• اإيجـــاد روؤيـــة ور�سالـــة للعمـــل التطوعـــي، وو�ســـع االأهـــداف 	

االإ�سرتاتيجيـــة النابعة من احتياجـــات املجتمع واأولوياته، عرب 
الدرا�سات وور�ض العمل، مب�ساركـــة اخلرباء اأ�سحاب التاأهيل 
االأكادميـــي املعـــريف والتجربة التطوعية امليدانيـــة ال�سابقة مع 
اأخذ االعتبار باملبادرات االآخرى وطنيًا ودوليًا، وعلى القيادات 
اأن يكـــون لديهـــا العلـــم مبفهـــوم التطـــوع واأبعـــاده ال�سيا�سيـــة 

واالجتماعية واالقت�سادية وو�سائل حتقيق فعاليته وكفاءته.
• اإبـــرام التحالفـــات والتعـــاون مـــع موؤ�س�ســـات املجتمع املدين 	

اخلريي وال�سيما الدولية واالإقليمية كاملنظمة الدولية للجهود 
التطوعيـــة ومنظمـــة التطـــوع العربـــي، ف�ساًل عـــن ال�سركاء 
يف القطاعـــات احلكومية واأبرزها الـــوزارات والهيئات ذات 

ال�سلة بن�ساط التطوع.
• توفري القيادات التنفيذية وتطوير املوارد الب�سرية االإ�سرافية 	

املوؤهلـــة والقادرة علـــى اإدارة العمـــل التطوعـــي والتاأكد من 
منا�سبتها الأغرا�ض واأهداف امل�سروع.

• احل�ســـول على الرتاخي�ض القانونية والنظامية من اجلهات 	
املخت�سة وو�سع النظام اال�سا�سي وال�سيا�سات »الت�سريعات« 

للعمل التطوعي ولوائحه التنفيذية واأدلة االإجراءات.
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• تدبـــري التمويـــل الالزم مـــن تربعـــات وت�سهيـــالت ومعدات 	
الإطالق امل�سروع التطوعي وت�سويق ال�سراكات والرعايات من 
القطاع االأهلي اخلا�ض، اأو التحويل من املوؤ�س�سات احلكومية 
اأو ال�سناديـــق املتخ�س�ســـة اأو امل�ساعـــدات غـــري امل�سروطة 
�سيا�سيـــًا مـــن املنظمـــات الدوليـــة وموؤ�س�ســـات النفـــع العام 
الوطنيـــة. كما ت�سعـــى االإدارة اإىل احلفاظ علـــى تلك املوارد 

وا�ستخدامها االإ�ستخدام االأمثل.
• �سمـــان اأثـــر التطـــوع بالت�سبيـــك االجتماعي مـــع موؤ�س�سات 	

املجتمـــع املحلـــي، مثـــل املدار�ـــض واجلامعـــات واملوؤ�س�ســـات 
الطوعية باملدن ال�سغرية واالأرياف اأو االأحياء.

• و�ســـع موازنة تخطيطية ومعايـــري لقيا�ـــض االأداء وموؤ�سرات 	
التحقـــق والرقابة من خالل تقارير االأداء على ح�سن حتقيق 

مهمه التطوع.
• وحـــدود 	 املنظمـــة  نطـــاق  تر�ســـخ  تنظيميـــة  ثقافـــة  خلـــق 

جهودهـــا والطـــرق التي يتم بهـــا العمل، »قنـــوات االت�سال« 
)Communications Channels(، والعالقـــة بني اأع�ساء 
املنظمـــة، ونظام معلومـــات فعال ي�سمن ان�سيـــاب القرارات 
والتوجيهـــات والتعليمـــات واملعرفـــة، مبـــا يف ذلـــك التغذية 
الراجعة )Feedback(، وحرية اجلميع يف امل�ساركة بالتعبري 
عن اآرائهم واقرتاحاتهـــم، ثم التاأكيد على اأخالقيات العمل 
التطوعـــي واحرتام املتطوعني و�سالمتهم وح�سن التعامل مع 

امل�ستفيدين من التطوع.
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• التاأكـــد مـــن اأن العمـــل التطوعـــي ال تطغـــى عليـــه امل�سالـــح 	
ال�سخ�سيـــة اأو التوجيـــه الفكري جتاه معتقـــدات وقيم ت�ساد 
الدين اأو تهدد الوحـــدة الوطنية ومتا�سك املجتمع وممار�سة 
اأي �سكل مـــن اأ�سكال التحيز الطائفي اأو املناطقي اأو العرقي 
اأو اجلن�ـــض او اللون، واأف�سل و�سيلـــة لتحقيق ذلك هو التاأكد 

وفح�ض مدخالت التوظيف » عاملني اأو متطوعني ».
• ال�سعي لو�ســـع نظام للحوافـــز واملكافاآت ورعايـــة احتفاالت 	

التقديـــر لل�ســـركاء واملمولـــني واملتطوعـــني وامل�ستفيدين من 
اخلدمة.

أ .	:)ExecutiveأLeadership(القيادةأالتنفيذيةأ
يتمتـــع املديـــر وامل�سرفني بتاأثري كبري على بيئـــة العمل وعلى مدى 
�سعـــور العاملني باحلريـــة اأو الر�سا وعلى حتقيـــق االأهداف، كما 
ميكـــن اأن تتغري ثقافة املنظمة اأو الوحدة اأو امل�سروع التطوعي مع 
تغري املدير، ومـــن ب�سرف النظر عن اإمكانيـــات العاملني �سوف 

يحدث املدير اختالفًا اما اإىل االأف�سل اأو االأ�سواأ.
واأف�ســـل ا�ستخدام م�سطلح من�سق عام بـــداًل من مدير يف العمل 
التطوعـــي، كون اأغلـــب العاملني متطوعني، حينمـــا تربز املواهب 
القياديـــة اأكرث مـــن االإدارية، فاالأوىل تعتمد علـــى اجلاذبية وقوة 
التاأثـــري ال�سخ�سي اأما الثانية فتعتمد على قوة االإلتزام التعاقدي 
امل�ستمـــدة مـــن الوظيفـــة. ويحتـــاج من�ســـق العمـــل التطوعي اإىل 
قـــدرات اإدراكية متكنه من الربط بـــني النظرية وممار�سة العمل 
التطوعـــي ونظريـــات االإدارة واحتياجـــات وم�ســـكالت املنظمـــة 
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واملجتمـــع وكذلك القـــدرة على الروؤيـــة ال�ساملـــة للمنظمة وفهم 
العالقـــات بـــني اأجزائهـــا. ويحتـــاج اأي�ســـًا اإىل املعـــارف املتعلقة 
باأهداف املنظمـــة والهيكل التنظيمي والعاملني باأجر واملتطوعني 
والبيئـــة املحيطة، مبا يف ذلك املنظمـــات ذات امل�سالح امل�سرتكة 
وامل�سهـــد االأكرب للمتطوعني، ومنها حجم العمل التطوعي وتاأثريه 
وطبيعـــة متطوعي الوقت احلا�سر والدوافـــع التي حتفز العاملني 
وامكانياتهـــم والت�سريعـــات واللوائـــح املتعلقة باالأوامـــر االإدارية 

وال�سحة وال�سالمة.
ويحتـــاج املن�سق العـــام اإىل مهـــارات القيـــادة والتخطيط وو�سع 
االأولويـــات والتنظيـــم وو�ســـع ار�ســـادات توجيهيـــة لل�سيا�ســـات 
واملمار�ســـات واتخـــاذ القـــرارات الفعالـــة والتفوي�ـــض والت�ســـاور 
والتوا�سل وحتفيز االآخرين واالرتقاء بروح الفريق وعقد املقابالت 
ال�سخ�سية والتوجيه والتدريب وا�ستخدام تقنية املعلومات واإدارة 
الوقـــت واالإجتماعـــات وكتابـــة التقاريـــر وبناء �سبكـــة الدعم من 
الزمالء داخل اأو خارج املنظمة وتقييم الربامج بفح�ض املعايري 

واملتطلبات وامل�ساءلة واتخاذ مايلزم من اجراءات.
اأمـــا ال�سمات ال�سخ�سية للمن�سق، فهـــي االلتزام وقبول امل�سوؤولية 
والتعاطـــف مع االآخريـــن والرغبة يف التعارف وتبـــادل املعلومات 
والنفـــوذ وح�سن اال�ستماع والقبـــول بالتجديد واالبتكار والتكييف 
مع التغيـــري وال�سرب واملثابرة واالإ�سرار واحلـــزم وروح الدعابة، 
واإن كان لنا و�سف وظيفي للمن�سق العام فاإنه يتمثل يف االآتي)2(:

)2(  فرير، اآندي، مرجع �سابق �ض 206
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• الرتويج للربنامج التطوعي يف املجتمع.	
• عقد مقابالت �سخ�سية مع املتطوعني وتقييمهم واختيارهم.	
• توجيه املتطوعني وتدريبهم وتطويرهم با�ستمرار.	
• اإعـــداد ميزانيـــة للربنامج و�سمان عدم جتـــاوز امل�سروفات 	

للتمويل املتوافر.
• �سمان تطبيق ال�سيا�سات واالر�سادات التوجيهية واالجراءات 	

علـــى الوجه ال�سليم مما يوفـــر للمتطوعني ظروف عمل اآمنة 
وغطاء تاأمينيًا، وتعوي�سًا عن امل�سروفات النرثية وقدرة على 
تقدمي اخلدمـــات بكفاءة ويف نف�ض الوقـــت حتقيق توقعاتهم 

ال�سخ�سية.
• �سمـــان اإمـــداد املتطوعـــني باملعلومـــات املتعلقـــة بواجباتهم 	

ومنحهم فر�سًا للم�ساركة يف عمليات اتخاذ القرار.
• تقدمي اإ�سراف م�ستمر ودعم للمتطوعني �سواء ب�سكل مبا�سر 	

اأو بوا�سطة املوظفني باأجر الذين يعملون مع املتطوعني.
• اال�ستفـــادة الق�سوى من املهارات واخلربات و�ساعات العمل 	

التي يقدمها املتطوعني.
• و�سع وتنظيم اجراءات تقييم املتطوعني للتاأكيد من مالءمة 	

كل منهم لوظيفته و�سمان االأداء اجليد والر�سا عن العمل.
• االرتقـــاء بـــروح الفريـــق بـــني املتطوعـــني وبـــني املتطوعـــني 	

والعاملني باأجر.
• تقدمي املعلومات والدعم للعاملني باأجر الذين ي�سرفون على 	

املتطوعني واالإ�سراف عليهم وتدريبهم عند ال�سرورة.
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• تقييم طلبات زيادة خدمات املتطوعني.	
• �سمان فعالية جدولة املتطوعني لتوفري التغطية ال�سرورية.	
• تقـــدمي تقارير �سهرية ملجل�ض االإدارة تهدف اإىل �سمان وفاء 	

اخلدمات املقدمة باملتطلبات.
• القيـــام بـــدور املتحـــدث با�سم املنظمـــة يف االأمـــور املرتبطة 	

بالعمل التطوعي.
• حفظ ال�سجالت عن املتطوعني ومهامهم و�ساعات خدمتهم.	
• تعظيـــم 	 ل�سمـــان  با�ستمـــرار  الربنامـــج  النظـــر يف  اإعـــادة 

امكانياته.
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2 .:)Team Building( بناء الفريق
ال اأحـــد يف احليـــاة ي�ستطيع اأن يعمل وحـــده دون النا�ض فاالإن�سان 
اجتماعـــي بطبعه، بل وحتى احليوان، ولـــذا فاإن العمل اجلماعي 
�ســـرورة متليهـــا الفطـــرة واحلاجة وتخلـــق بيئة عاليـــة التحفيز 
ومناخـــًا يقلـــل ال�سعور بالوحـــدة ويزيد مـــن االإح�سا�ـــض بالهوية 
امل�سرتكـــة، كمـــا يعـــزز اتخـــاذ القـــرارات ب�سرعـــة وان�سيابية يف 
املعلومـــات عـــرب تبادلهـــا املبا�ســـر، وحتـــد مـــن ال�سراعات عرب 
التفاهـــم املبا�سر، وهنـــاك عوامل اأ�سا�سيـــة ل�سناعة فرق العمل 

وخطوات تنفيذية لبنائه وتقنيات حمددة حلل امل�سكالت. 
ويعـــرف فريق العمل باأنـــه »جماعات يتم اإن�ساوؤهـــا داخل الهيكل 
التنظيمـــي لتحقيـــق هـــدف اأو مهمة تتطلـــب التن�سيـــق والتفاعل 
والتكامـــل بني اأع�ساء الفريق«، وغايـــة الفريق هو متكني االأفراد 
من العمـــل اجلماعي، وغالبا ما ي�ستخدم لفـــظ اجلماعة عندما 
تتحدث عن ديناميكية اجلماعة، ولكن عندما يكون احلديث عن 

التطبيقات العملية فاإننا ن�ستخدم لفظ »فرق العمل«. 

أ عواملأ�شناعةأفرقأالعمل:	.

• 	 :)Trust( لثقة�
فالقائـــد الناجـــح يزرع يف فريقـــه م�ساعر الثقـــة يف اأنف�سهم ويف 
الكيـــان الـــذي ينتمـــون اإليه كمـــا اأن اأفـــراد الفريق نف�ســـه يوؤمن 

بع�سهم ببع�ض.
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• 	 :)Interest & appreciation( الهتمام و�لتقدير�
البـــد من التعبري عن الثقة بالعنايـــة باالأ�سياء اخلا�سة لكل ع�سو 

يف الفريق واإظهار التقدير ال�سخ�سي له. 

• 	 :)Commitment( اللتز�م�
اإن قـــوة االنتماء لهدف الفريق �سيظهر يف مـــدى التزام اأع�سائه 
بالتعليمات واالإر�سادات وح�سن تنفيذها ولتعزيز ذلك فالبد من 

تطبيق مبداأ العقوبات واحلوافز.

• 	 :)Cooperation( لتعاون�
اإن العمل �سمن فريق عمل يعني اأنك �ست�سحي بجزء من هويتك 
وقناعتـــك الذاتية مـــن اأجل االآخريـــن ولن يح�سل التعـــاون باأن 

تك�سب كل �سيء وتك�سب اجلماعة معك. 

• 	 :)Authorization( لتفوي�س�
اإن العمـــل التطوعـــي قائـــم علـــى الت�ساركيـــة فاملتطـــوع ع�سو يف 
جماعـــة ولي�ض موظفًا يتلقـــى االأوامر، ولذا فـــاإن نقل �سالحيات 
املديـــر لي�سبح من�سقًا بدل اأن يكـــون رئي�سا �سيعزز الثقة، ويفخر 

املتطوعون باالإجناز، كونهم �ساهموا يف اتخاذ قرارته وتنفيذه. 
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أ خطواتأبناءأالفريق:	.

• 	:)Composition of the Group( )3(ت�سكيل �لفريق
 ينبغـــي علـــى القائد طـــرح االأ�سئلـــة التالية قبل البـــدء يف تكوين 

الفريق:
من الذي يجب اأن ين�سم للفريق؟ 

ماهي االأ�س�ض التي �سين�سم على اأ�سا�سها للفريق؟
اإن القائـــد الناجـــح لـــن يخ�ســـع للعواطف بـــل �سيطبـــق املعايري 
العلميـــة واملهنية يف اختيار الفريق، باختيـــار االأع�ساء املنا�سبني 
بحيـــث ي�سبح كل ع�سو ذا مهـــارة وقيمة م�سافة، يفلح القائد يف 

توظيفها جميعا.

• 	 :)Target Identification( حتديد �لهدف
�سي�ســـارك الفريـــق يف �سناعة الروؤية »املهمـــة«، بت�سجيعهم طرح 
اأفكارهـــم وامتداحهـــم حينما يبتكـــرون جديدًا، يلـــي ذلك و�سع 
وحتديد االأهداف الكربى االإ�سرتاتيجية ثم حتويلها اإىل خطوات 
�سغرية �ست�سمى خطة العمل، ان تلك امل�ساركة �ست�ساعد كثريًا يف 

االلتزام بها الحقا. 

• 	 :)Education & Training( لتعليم و�لتدريب�
يختلـــف كل ع�ســـو مـــن االأع�ســـاء يف الثقافـــة العامـــة واملعرفـــة 
واملهـــارات ذات العالقة مبو�سوع التطوع، ولـــذا ي�سعى املنظمون 
مـــن خالل احلـــوار والنقا�ض اأو الـــدورات التدريبية الق�سرية مع 

)3(  الفقي، د. اإبراهيم، العمل اجلماعي، الراية للن�سر، القاهرة، 2010م، �ض 15
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ا�ستخـــدام و�سائل العر�ـــض واالإي�ساح من رفـــع م�ستوى اجلماعة 
للدرجة التي متكن املتطوعني يف حده االأدنى من التناغم والفهم 

العميق لالأهداف العامة وبيئة التطوع. 

• 	 :)Guidance( لتوجيه�
�سيتـــم اختيـــار املتطوعـــني االأكرث خـــربة اأو قدرة فنيـــة على منح 
الن�سائـــح واالإ�ســـراف علـــى اإدارة بقيـــة املتطوعـــني والتاأكد من 
ح�سن وجـــودة التنفيذ وت�سحيح االأخطاء، مـــع مراعاة االأ�سلوب 
االأخوي والعر�ض الب�سيط وال�سهل والهادف دومًا الإك�ساب املتطوع 

التجربة. 

• 	 :)Evaluation & Reward( لتقييم و�ملكافاأة�
علـــى منظمي التطوع و�سع معايري وموؤ�ســـرات متكن من التعرف 
علـــى االأداء وقيا�ســـه وخلـــق التناف�سيـــة بني جمموعـــات التطوع، 
للو�سول اإىل االأهداف املرجوة، ومكافاأة املجموعات على حتققها، 
مـــع التاأكيد على االلتزام بقواعد ال�سالمة ونظافة املكان وحماية 

االأدوات امل�ستخدمة من العبث اأو التلف.
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تخطيط وتنفيذ المشاريع التطوعية:. 3
 مير التخطيط وتنفيذ امل�سروع التطوعي باأربع ع�سر مهمة)4( هي:

• 	:)Project Definition( ملهمة �الأوىل: حتديد �مل�سروع�
قبل اتخاذ قرار فيما يتعلق مب�سروٍع ما، على امل�ساركني اأن ياأخذوا 

باالعتبار �ستة عنا�سر هي:
• ما هو املجتمع الذي ن�سعى اإىل خدمته ؟	
• ما هي احلاجة التي ن�سعى اإىل تلبيتها ؟	
• ما هي االأمور التي نهتم بالقيام بها ؟	
• ماذا ميكننا اأن نفعل ؟	
• هل يلبي م�سروعنا خدمة حقيقية ؟	
• هل يعترب م�سروعنا م�ستدامًا ؟	

فلننظـــر يف اإجناز م�ســـروع متعلق باالأهـــداف التنمويـــة لالألفية 
الثانية، اإذا بداأت املجموعة باختيار املجتمع الذي تريد اأن تخدمه 
فان ذلك ي�ساعدهـــا على معرفة احتياجات املجتمع وتقييمها، اأو 
اإجراء م�سح لذلك املجتمع وحتليل موجوداته وحتديد احتياجاته، 
وو�ســـع الئحة ق�ســـرية بامل�ساريع املمكنة، ثم حتليـــل االإيجابيات 

وال�سلبيات الختيار امل�سروع االأن�سب بالن�سبة اإىل املجموعة.

)4(  ميهايل، د. باتري�سيا، مرجع �سابق، �ض 146
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• �ملهم���ة �لثاني���ة: حتدي���د �أ�سح���اب �لعالق���ة و�إن�س���اء فريق 	
:)Team Work( مل�سروع�

مـــن هـــم االأ�سخا�ض الذين لهـــم م�سلحة يف امل�ســـروع؟ اأو الذين 
يهتمـــون به والذين قـــد ي�ساعدون ب�سكل ما، فعليـــك و�سع الئحة 
بهـــم لتجنيدهم يف امل�ســـروع اأو لتاأمني الدعم العيني اأو امل�ساعدة 

على متويل امل�سروع.

• 	:)Information Collection( ملهمة �لثالثة: جمع �ملعلومات�
كلمـــا كان امل�ساركون بامل�سروع ملمني بـــه كان امل�سروع اأف�سل، يف 
بداية التخطيـــط للم�سروع من املفيد القيام ببحٍث عرب االنرتنت 
والتدقيـــق يف املعلومات يف املكتبـــة و/ اأو االجتمـــاع بامل�ستفيدين 

املحتملني من اخلدمة وباخلرباء يف املو�سوع للتعلم منهم.

• 	 Prepare the( ملهم���ة �لر�بعة: حت�س���ري عر�س �مل�س���روع�
:)project proposal

ا�سرح امل�سروع يف ن�سف �سفحة، ترد فيها على االأ�سئلة التالية:
• ا�سم املجموعة، ومع من تتعاون.	 من؟  
• ا�سم امل�سروع، وعر�ض املهمة.	 ماذا؟ 
• موقع امل�سروع.	 اأين؟  
• اإطار امل�سروع الزمني.	 متى؟ 
• عر�ض االحتياجات، وعر�ض الروؤية.	 ملاذا؟ 
• تلخي�ض امل�سروع، واأهداف امل�سروع.	 كيف؟ 
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• �ملهمة �خلام�سة: و�سع �لتخطيط وفقاً للمبادئ و�لعو�مل 	
:)Planning( الأ�سا�سية�

مبداآن:
• فكر قبل اأن تفعل.	
• واعمل من العام اإىل اخلا�ض.	

اأربعة عوامل:
• الوقت.	
• اإدارة املعلومات.	
• النوعية.	
• التنظيم.	
• �ملهم���ة �ل�ساد�س���ة: حتدي���د �الأعم���ال �الأ�سا�سي���ة و�لوظائف 	

:)Tasks Distributions( ملحددة وتوزيعها�
ر الئحة باالأعمال االأ�سا�سية التي ينبغي اإمتامها لبلوغ اأهداف  ح�سّ
امل�سروع، مع حتديد ما ينبغي اإجنازه من وظائف معينة لكل عمل 
من االأعمال )من العـــام اإىل اخلا�ض(، وحدد ال�سخ�ض امل�سوؤول 

عن كل عمل ووظيفته وعنّي املهلة االأخرية للتنفيذ.
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• �ملهم���ة �ل�سابع���ة: حتدي���د �حتياج���ات �مل�س���روع وموجود�ته 	
:)Needs & Availability(

�سع جدواًل مبوجودات امل�سروع وحاجاته، وحدد م�سدرا ما ميكن 
توفـــريه ب�سهولة، واملوارد املحتملة ملـــا ي�سعب توفريه ب�سهولة، مع 
البـــدء باأ�سحاب العالقـــة ومعارفهـــم، واأدرج اأ�سعار االحتياجات 
التـــي ينبغي �سراءهـــا، وا�ستخـــدم الئحة احلاجـــات واملوجودات 
لو�ســـع موازنة امل�سروع واجمع االأموال الالزمة، واح�سل على كل 

ما حتتاج اإليه.

• 	:)Risk Management( ملهمة �لثامنة: �لقيام باإد�رة �الأخطار�
ت�ستمـــل اإدارة االأخطـــار القيـــام علـــى ا�ستباق اخلطـــر وحماولة 
جتنبه وتطوير خطـــط بديلة لبع�ض امل�ســـاكل وا�ستباقها )خطط 
الطوارئ(، ومعاجلة امل�ساكل التي تن�ساأ وحلها، اأو تقليل عواقبها 

الوخيمة )احتواء ال�سلبيات( اإىل اأق�سى حٍد ممكن.

• 	:)Ready for Execution( ملهمة �لتا�سعة: �لتهيوؤ للتنفيذ�
تبـــداأ هنـــا مرحلـــة تعلم املهـــارات واإمتـــام التماريـــن والتح�سري 
للن�ساطـــات املحددة يف املهمة العا�ســـرة، هذا وعلى امل�ساركني اأن 
يطوروا فهمًا اأو�سع للق�سية التي يخدمونها واأن يخ�سعوا للتدريب 
املنا�ســـب، وينبغـــي كذلك حت�ســـري خطط الطـــوارئ املذكورة يف 

املهمة الثامنة )يف حال دعت احلاجة اإىل اللجوء اإليها(.



�لر�بع ع�سر: �إد�رة �لتطوع 

178

• 	:)Execution( ملهمة �لعا�سرة: �لتنفيذ�
غالبًا مـــا ُيعتقد اأّن التنفيذ هو امل�سروع بحـــد ذاته، مع اأنه ي�سكل 
املهمـــة العا�سرة من اأ�سل اأربع ع�سرة مهمة ففي هذه املرحلة يتم 
تنفيذ املهمـــة فعليًا )طالء اجلدار فعليًا، وتتـــم زيارة االيتام، اأو 
ت�سحب علب املنتجات القابلة الإعادة الت�سنيع وتو�سع يف املخازن 
ا�ستعـــدادًا الأخذها اإىل املعامل(، وهي اأي�سًا املرحلة التي يكت�سف 
فيهـــا امل�ساركون اإن كان حت�سريهم منا�سبا ومن ثم ح�ساد ثمار 

اجلهود التي يبذلونها.

• �ملهمة �حلادية ع�سر: �لتوثيق و�الإعالن 	
:)Documentation & PR(

تتعدد طرق توثيـــق امل�سروع، �سواًء قبل التنفيذ اأو خالله اأو بعده: 
وذلـــك باإعـــداد دفرت يوميات امل�ســـروع، والتقـــاط ال�سور، وجمع 
االي�ســـاالت والكتيبات... الـــخ. وي�سهم التوثيق واالإعـــالن اأي�سًا 
يف تاأمـــني التمويـــل للم�سروع وغري ذلـــك من اأ�ســـكال الدعم. اإن 
مـــن �ساأن االإعـــالن زيادة الوعي حـــول امل�ساألة واإلهـــام االآخرين، 
باالإ�سافة اإىل اأنه يوؤّمن نوعًا من التقدير للعاملني على امل�سروع.

•  �ملهمة �لثانية ع�سرة: �لرتتيب و�ملتابعة	
:)Arrangement & Follow Up(

من ال�سروري اأن يتحمل العاملون على امل�سروع م�سوؤولية الرتتيب 
فيما بعده، اأي اأن يعرفوا اأّن العمل ال ينجز كليًا اإال بعد تنظيف كل 
�سيء واإعادة كل غر�ض اإىل مكانه والتخل�ض مما ينبغي التخل�ض 
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منه. بعد ذلك، ت�سمح املتابعة بتحويل امل�سروع اجليد اإىل م�سروع 
ممتاز مـــن خالل ا�ستدامته اأو تكراره بانتظـــام �سواًء عرب جهود 

املجموعة نف�سها اأو جهود جمموعة اأخرى.

• �ملهم���ة �لثالث���ة ع�س���رة: �لتفك���ري �ال�سرتجاع���ي و�لتقيي���م 	
:)Retrospective Thinking & Evaluation(

ميكن زيادة التعلم اإىل حده االأق�سى، من خالل اإعطاء امل�ساركني 
فر�سة مراجعة جتربتهم اخلدماتية قبل التنفيذ اأو خالله وبعده. 
ماذا تعلموا ؟ كيف ا�ستفادوا من التجربة؟ ميكن ا�ستخدام تقييم 
اأوجـــه امل�ســـروع كافة لتح�سينـــه اأو لتح�سني امل�ساريـــع امل�ستقبلية. 
مـــاذا جنح وماذا ف�سل؟ وملـــاذا؟ ينبغي علـــى امل�ساركني كافة اأن 

يفكروا ويعيدوا التفكري يف امل�سروع واأن يقيموه.

• باجله���ود 	 و�الع���رت�ف  �لتقدي���ر  ع�س���رة:  �لر�بع���ة  �ملهم���ة 
:)Appreciation & Ceremony( و�الحتفال

ينبغي اأن يبداأ التقدير من خالل جعل املتطوعني ي�سكرون النا�ض 
الذيـــن �ساعدوهم يف اإطار امل�سروع )مـــن املعلمني اإىل االأهل اإىل 
االأخ�سائيـــني اإىل م�سوؤولـــني حكوميـــني... الـــخ(، وينبغـــي اأي�سًا 
االعرتاف بجهود امل�ساركـــني كافة من خالل مل�سق عن امل�سروع 
اأو كتـــاب اأو زيارة يقوم بها امل�سوؤول عن املنظمة اأو رئي�سها اأو من 
خـــالل �سهادة بامل�ساركـــة. يجب اأن يتوفر لـــدى املتطوعني بع�ض 
ال�سبل املالئمـــة لالحتفال باجلهود التي بذلوها �سواًء وحدهم اأو 

مع امل�ساركني االآخرين بامل�سروع.
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 اإن التعاطـــي مـــع التطوع كاأمر طـــارئ يف حياتنـــا �سيحرمنا من 
اأ�سا�ض اأخالقي متـــني الإدارة عي�سنا، فالتطوع هو ممار�سة دائمة 
وُخلـــق ال ميكن جتزئتـــه زمانًا ومـــكاًن فثماره كبـــرية كما ذكرنا 
�سابقـــا، وحري بنا اأن ننميه ونغذيه على الدوام واأن جنعله ثقافة 
ممنهجـــة واأ�سيلـــة ومتوارثة مـــن خالل االأ�ســـرة واملجتمع املدين 

واالإعالم العام. 
1 .:)volunteering culture( ثقافة التطوع

أ تعريفأثقافةأالتطوع:	.
جمموعة القيم واملعتقدات واالجتاهات واملعرفة التي ت�سكل وعي 
االإن�ســـان و�سلوكـــه اإزاء االآخرين واإزاء املجتمـــع ب�سفة عامة لكي 
يخ�س�ـــض الوقت واجلهـــد دون توقع عائد مـــادي لتحقيق منفعة 
للمجتمـــع ككل اأو لبع�ـــض الفئات املحتاجة املهم�ســـة وذلك ب�سكل 

اإرادي ودون اإجبار.

أ اهمأم�شادرأت�شكيلأثقافةأالتطوع:أ	.

• �مل�سدر �الأول: �الأ�سرة	
فهـــي اأوىل موؤ�س�ســـات التن�سئـــة االجتماعية، وهي التـــي ت�ستطيع 
ت�سكيـــل �سخ�سية الطفـــل يف اجتاه يبتعد عـــن االأنانية ومبا يعيق 
حـــب االآخرين والتعاون واإر�ساء القيم الدينية التي تدفع االأطفال 
اإىل فعل اخلـــري وهو ما يتطلب القدوة ال�ساحلـــة داخل االأ�سرة، 
فهنـــاك بع�ض الدرا�سات العربية التي مت تطبيقها على متطوعني 
للتعرف على دوافع التطوع، قد ك�سفت اأن اأكرث من 50% من العينة 
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)ذكـــور واإناثًا( قد اكت�سبوا قيمة حب العمل التطوعي من اال�سرة 
ومن عمق الوازع الديني، وهناك اإ�سكاليات متعددة ترتبط بذلك 

يف الوقت احلايل �سوف نعود اإليها فيما بعد.

• �مل�سدر �لثاين: �ملوؤ�س�سة �لتعليمية	
)املــدر�ــســة  التعليمية  املــوؤ�ــســ�ــســة  بــه  ــقــوم  ت الــــذي  الــــدور  اإن 
واجلامعة( يعمل على تكامل وتعميق اجتاهات العمل التطوعي، 

وذلك من خالل:
• اإعـــالء قيم واجتاهات اإيجابيـــة ت�سهم يف اإر�ساء ون�سر ثقافة 	

التطوع، اأبرزها قيمة العمل اجلماعي وقبول االآخر والت�سامح 
معه )حتى واإن كانت هنـــاك اختالفات(، والتعاون، واإر�ساء 
فكـــرة »امل�سلحة العامة«، االإ�سهـــام يف تعميق فكرة املواطنة 
)Citizenship(، اإر�ساء مفهـــوم امل�سوؤولية املجتمعية.. هذه 
وغريها اأبعاد قيمية مهمـــة ينبغي اأن تتعامل معها موؤ�س�سات 

التن�سئة االجتماعية واأبرزها املوؤ�س�سة التعليمية.
• البعد االآخر الإر�ساء ثقافة التطوع م�سدره املمار�سة واعتماد 	

فكـــرة احلوافز لدى الن�ضء، ومن اأبـــرز �سورها: امل�سروعات 
البيئيـــة املب�سطـــة يف موؤ�س�ســـات التعليـــم، وخدمـــة املجتمع 
املحلي، والتعـــرف على احتياجات املجتمـــع املحلي، وتنظيم 
الزيـــارات مـــن اأجـــل الدعم ملنظمـــات تطوعية تهتـــم بذوي 

االحتياجات اخلا�سة والفئات املهم�سة والفقراء.
• تـــربز احلوافز يف هذا ال�سيـــاق يف �سورتهـــا »االأدبية« ولي�ض 	

املاديـــة، مثل: اجلوائز، وتوفري منـــح درا�سية كلية اأو جزئية، 
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واالهتمـــام االإعالمي، واعتبـــار امل�ساركـــة التطوعية خلدمة 
املجتمـــع »ميـــزة ن�سبية« ملن بـــادر بها الطـــالب والطالبات، 
فعمل بعد انتهاء املرحلة التعليمية لت�سبح جزء من »ال�سرية 
الذاتيـــة« لهـــم. وهناك اأ�ســـكال خمتلفة مـــن احلوافز تعمق 
االأبعاد القيمية، وكلهـــا اأمور معتمدة ومعروفة يف املجتمعات 
الغربيـــة وهـــي مكون رئي�ســـي يف العمليـــة التعليميـــة الإر�ساء 

مبادئ امل�ساركة وامل�سوؤولية املجتمعية.
• �مل�سدر �لثالث: و�سائل �الإعالم	

وهـــي القـــادرة على اإبـــراز »منظومـــة قيميـــة« تعك�ـــض املبادرات 
التطوعية وامل�ساركة املجتمعية والعمل اجلماعي يف اجتاه ال�سالح 
العـــام، هذه املنظومة ال تربز وال توؤثر اإعالميًا من خالل اأ�ساليب 
خطابية، ولكـــن من خالل مراعاتها يف اأ�ســـكال الدراما والفنون 
والربامـــج املتميزة )برنامج »�سناع احلياة« وما تبعه من تاأ�سي�ض 
ع�سرات اجلمعيات من جانب ال�سباب حتمل نف�ض اال�سم هو اأحد 
النماذج االإيجابية احلديثة يف االإعالم املرئي(، ومن جانب اآخر 
ت�سليط االأ�سواء على مبادرات تطوعية متميزة يف املجتمع بهدف 

اإبراز مردود العمل التطوعي. 
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• �مل�سدر �لر�بع: �ملجتمع �ملدين	
املجتمـــع املـــدين نف�سه يعد م�ســـدرا من م�سادر ثقافـــة التطوع، 
واإذا كانت موؤ�س�سات التن�سئة االجتماعية املذكورة ت�سكل امل�سادر 
اال�سا�سية لثقافة التطـــوع فاإنه من املهم التاأكيد على املالحظات 

التالية: 
• اإن هناك م�سوؤوليات حمددة واأدوار ينبغي اأن يلعبها املجتمع 	

املـــدين ذاتـــه الإر�ساء ثقافـــة التطـــوع، ومن اأبرزهـــا تخطي 
االأ�ســـوار التقليديـــة للمنظمات االأهليـــة اأو منظمات املجتمع 
املـــدين للو�ســـول اإىل القواعد ال�سعبية مـــن ناحية واجتذاب 
املتطوعـــني )خا�ســـة ال�سبـــاب وال�سابـــات( �سمـــن جماالت 

اأن�سطة هذه املنظمات.
• التعـــاون والتن�سيق بني هذه املنظمـــات واملوؤ�س�سات التعليمية 	

)املدار�ـــض واجلامعات(، وهناك منـــاذج متميزة اأمكن فيها 
ملنظمـــات اأهليـــة حتقق هـــذا التعـــاون والدخـــول اإىل اأ�سوار 
املدار�ـــض واجلامعات لتنظيم برامـــج تطوعية - واأحيانًا من 
خالل مع�سكرات �سيفية - مع الطالب والطالبات من خالل 

التعلم واكت�ساب اخلربة واملمار�سة للمو�سوعات التالية:
• الرتبية الت�ساركية والعمل اجلماعي.	
• النهو�ض بالبيئة من خالل منظمـــات اأهلية وطالب مدار�ض 	

ابتدائية واإعدادية.
• امل�ساركـــة يف اأعمـــال خرييـــة من خـــالل اإقامـــة معار�ض يف 	

املدر�سة اأو اجلامعة وبالتن�سيق مع منظمات اأهلية.
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• مع�سكـــرات �سيفية يتم تنظيمها بـــني مدار�ض وجامعات من 	
جانـــب، ومنظمات املجتمع املدين من جانـــب اآخر، للتدريب 

املب�سط على احرتام حقوق االإن�سان باملفهوم الوا�سع.
• قناعـــة مـــن جانب قيـــادات منظمـــات املجتمع املـــدين لفتح 	

اأبوابهـــا مل�ساركة الفئـــات امل�ستهدفة ذاتهـــا واإر�ساء مفاهيم 
احلوار وتبادل االآراء لتطوير عملها وا�ستقطاب املتطوعني.

• اجتـــذاب قيادات مـــن املجتمع املحلـــي امل�ستهـــدف مل�ساركة 	
املنظمـــات التنموية واملنظمـــات احلقوقيـــة يف م�سروعاتها، 
وهو بعد مهم يحقق ا�ستدامة الربامج وامل�سروعات حتى بعد 

ان�سحاب املنظمة من املنطقة.
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تطبيقات في مجاالت تنمية التطوع:. 2

أ تعلمأالهتمامأ)كنموذ	ألتنميةأالتطوعأيفأاملوؤ�ش�شاتأ	.
التعليمية(:

اإن املدر�ســـة هي اخلطوة الرئي�سة لتنمية وتن�سئة �سغار ال�سن من 
الطالب على حـــب اخلدمة والعطاء من خـــالل رعايتها م�ساريع 
التطـــوع. وميكن للمدر�سة ا�ستغالل املنا�سبات واالأن�سطة الوطنية 
واالأيـــام العاملية للخدمـــة ال�سبابية كفر�ض مواتيـــة، مثل )اأ�سبوع 

ال�سجرة، اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.... وغريها(.
وتتخذ الرعاية املدر�سية مل�ساريـــع اخلدمة اأ�سكااًل خمتلفة، منها 
اإ�ســـدار االإذن وتعيني مدير للخدمة املدر�سيـــة وا�ستخدام موارد 

املدر�سة والدعم املايل والتقدير.

أ التعلمأعربأاخلدمةأ)طريقةأتدري�شية(:أ	.
اإن التعلم عرب اخلدمـــة طريقة تدري�سية )تربوية(، بحيث تدمج 
اخلدمـــة فيها عرب منهج املدر�ســـة ب�سكل يعزز التعلم، ويف الوقت 
نف�ســـه يوؤمن خدمة حقيقية للمجتمـــع. ولي�ض كل �سكل من اأ�سكال 
التطـــوع املدر�ســـي يعتـــرب تعلمًا عـــرب اخلدمة، حتـــى واإن ت�سمن 
عن�ســـر التقييم والتفكري اال�سرتجاعـــي الذي يعزز التعلم الناجت 
مـــن التجربـــة اخلدماتيـــة. وال�ســـك اأن كل من يتطـــوع يتعلم من 
التجربـــة اإال اأن ذلـــك ال يكفي ليعترب تعلما عـــرب اخلدمة. ينبغي 
اأن ي�سمـــل التعلم عرب اخلدمة اأهدافًا تعليمية وا�سحة حتقق، من 

خالل جتربة اخلدمة. 
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أ الإ�شرتاتيجياتأالتدري�شيةأيفأالتعلمأعربأاخلدمة:أ	.
يلجاأ التعلم عرب اخلدمة اإىل عدد من االإ�سرتاتيجيات التدري�سية 
املتنوعـــة التـــي تكمل طريقـــة التدري�ـــض االأخـــرى دون اأن تلغيها، 
كاملحا�سرات والقراءات والعرو�ض ومواد املرئي وامل�سموع. عادة 
تكون اإ�سرتاتيجيات التعلم عرب اخلدمة اأكرث تركيزًا على التلميذ 
وعلـــى التوا�ســـل والتفاعـــل، واأكرث ا�ستنـــادًا اإىل جتـــارب احلياة 
الفعليـــة االأكرث تقليديـــة، عندها ميكن اللجـــوء اإليها يف اأي �سف 

من ال�سفوف ويف اإطار اأي مادة يجري تعليمها يف املدر�سة. 
وهناك اأدلة عديدة ت�ستند اإىل اأبحاث، وت�سري اإىل اأن التعلم عرب 
اخلدمـــة ذا النوعية العالية يعزز التعلـــم واالأداء االأكادميي، ويف 
الوقت نف�سه ينمي ال�سخ�سيـــة واملواطنية، ويقدم خدمة حقيقية 
للمجتمـــع. ومن الفوائد اخلا�سة التي يوؤمنها التعلم عرب اخلدمة 
اأنـــه يحفز التالميـــذ للتعلم كثريًا ويزيد مـــن ح�سورهم يف بع�ض 
احلـــاالت. وهـــو اأي�سًا ي�سفي بعـــدًا جديدًا على التعلـــم، وي�ساعد 
التالميـــذ الذين ي�سعب عليهم التعلم مـــن خالل طرق التدري�ض 
املعهـــودة، كذلـــك يوؤمـــن التعلـــم عرب اخلدمـــة فر�ســـًا للتالميذ 
لتطبيـــق ما تعلموه يف حل م�ساكلهم احلقيقية، كما يظهر يف هرم 
التعلـــم. ي�سح هذا الكالم خا�سة فيمـــا يتعلق بن�ساطات اخلدمة 
التي تت�سمن تدري�ض االآخرين )امل�ستوى ال�سابع من هرم التعلم(. 
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�سكل )3(: هرم التعلم )معدل ا�ستبقاء املعلومات بالن�سبة لطرق 
التعلم املختلفة(: 

�ملحا�سرة %5
�لقر�ءة %1

�لو�سائط �ل�سمعية و�لب�سرية %21
�لتعلم بالعر�س و�ملالحظة %31

�ملناق�سة �سمن �ملجموعة %51
�لتطبيق %75

تعليم �لغري %91

ويف الطــــرق املذكورة كافة يف هرم التعلم، البد من توفر اأ�ستاذ كفء 
يوجــــه عملية التعلم، ليتاأكد من الو�ســــول اإىل املجموعة املنا�سبة من 
الطــــرق التدري�سيــــة، ومن اإعطــــاء التالميذ الــــكالم يف امل�ستوى ويف 
ال�سيــــاق املنا�سبــــني. يف امل�ستويات التي تقــــع يف اأ�سفل الهرم، ي�سبح 
املعلمــــون مي�سرين للم�ســــار التعلمي وم�سرفني عليــــه اأكرث من كونهم 
يكتفون باإعطاء املعلومات للتالميذ لكي يحفظوها غيبًا. اأما التالميذ 
فيت�ساركــــون مــــع االآخريــــن فيما تعلمــــوه من خالل جتربــــة اخلدمة، 
فيمــــا ي�ساعدهم املعلم يف التحقق من �سحــــة ما تعلموه ودجمه فيما 

يتعلمونه يف ال�سف، وفهمه يف �سياقه االأكادميي واالجتماعي. 
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وممـــا ال �ســـك فيه اأنه ينبغـــي االإقرار بالعوائـــق العلمية املرتبطة 
بهـــذه الطريقـــة يف التدري�ـــض. ذلـــك اأن القيود الزمنيـــة واملالية 
وغريهـــا من العوائق حتـــول دون ا�سرتاك التالميـــذ يف ن�ساطات 
خدماتيـــة تتعلق بـــكل ما يدر�سون. ومن ثم فعلـــى املعلمني اإحالل 
التـــوازن بـــني الفعاليـــة والعلمية يف اللجـــوء اإىل طـــرق تدري�سية 

خمتلفة يكمل بع�سها بع�سًا يف امل�سار التعلمي. 

أ اإ�شدارأالإذن:أد.
 قــــد ي�سمــــح املدير بــــكل ب�ساطة لالإداريــــني والتالميــــذ بامل�ساركة 
يف م�ساريــــع اخلدمة وقــــد يحتاجون اإىل احل�ســــول على اإذنه قبل 
البــــدء يف كل م�سروع يف املدر�سة اأو قد ي�سمــــح لهم بالقيام باأنواع 
معينــــة مــــن الن�ساطات علــــى اأن يكتفوا فقــــط باإعالمــــه بها عند 
قيامهــــم بها، اال اأن االإذن ال يكفي عــــادة وعلى املدرين اأن يدركوا 
اأن املعلمــــني والتالميذ غالبًا ما يرف�ســــون اأو حتى يخ�سون اتخاذ 
املبــــادرة، فاخلوف من االنتقاد واخلــــوف من الف�سل واخلوف من 
كــــون جناحهم اخلا�ض �سيوؤدي اإىل �سعور االآخرين بالتهديد مينع 
النا�ض من جتربة اأمر جديد ولتجنب هذه املخاوف على املدير اأن 
يخلــــق جوًا ي�سجع االإداريني واملعلمــــني والتالميذ على املبادرة اإىل 
تنفيــــذ ن�ساطات خدماتية، وقد متكــــن اإحدى طرق تنفيذ ذلك يف 
اأن يحــــدد خطوط توجيهية وا�سحــــة للم�ساريع ويف اإعالم املعلمني 
والتالميــــذ بــــاأن االإذن ميكن احل�سول عليــــه يف حال احرتام هذه 
اخلطوط التوجيهية وقد تت�سمن هذه اخلطوط التوجيهية ما يلي:
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• اإ�سراف اأحد اإداري املدر�سة اأو االأع�ساء يف جلنة االأهل.	
• التخطيـــط الوا�سح الذي قد ي�ستلـــزم اتباع اخلطوات االأربع 	

ع�سرة.
• حتديد وقت امل�سروع �سمن خطوط توجيهية وا�سحة )خالل 	

الف�سحـــات، اأو قبـــل دوام املدر�ســـة اأو بعـــده، اأو خالل بع�ض 
الفرتات الزمنية املحددة(.

• تقـــدمي التقاريـــر قبل امل�ســـروع وخاللـــه وبعد االنتهـــاء منه 	
)ميكـــن ت�سهيل هذه املهمة من خـــالل حتديد مناذج خا�سة 

لهذه التقارير(.
• احل�سول على اإذن خطي مـــن االأهل فيما يتعلق بالعمل على 	

امل�سروع خارج املدر�ســـة، اأو يف غري �ساعات الدوام املدر�سي 
)هنا اأي�سًا ميكن ا�ستخدام منوذج حمدد لالإذن(.

أ مديرأالن�شاطاتأاخلدماتية:	.
 تعـــني العديـــد من املدار�ـــض �سخ�سًا يكـــون م�سوؤواًل عـــن تنظيم 
والرحـــالت  واملهرجانـــات  )احلفـــالت  الرتفيهيـــة  الن�ساطـــات 
امليدانية والنوادي والفرق الريا�سية( من خالل مراجعة ب�سيطة 
ملوا�سفـــات هذا املن�سب ميكـــن ت�سجيع امل�ســـوؤول اأو حتى اإلزامه 
بتنظيـــم ن�ساطـــات اخلدمـــة اأو توجيـــه الن�ساطـــات املتوفرة نحو 
اخلدمـــة، فعلى �سبيل املثال ميكن ا�ستخـــدام احلفالت يف متويل 
ق�سية ما، وقـــد تدعو املدر�سة االأطفال امل�سرديـــن اأو العاملني اأو 
االأيتـــام اأو تالميذ املدار�ض الر�سمية اإىل مهرجانها ال�سنوي، وقد 
تنظـــم رحلـــة ميدانية اإىل مركـــز تدريب مهني خا�ـــض باملعوقني 



193

تت�سمـــن ن�ساطـــًا ي�سهـــم فيـــه التالميذ. هـــذا وباإمـــكان النوادي 
والفرق الريا�سية اأن ت�سارك يف الن�ساطات اخلدماتية.

وي�ستطيع مديـــر الن�ساطات تنظيم م�ساريـــع خدمة اأ�سبوعية من 
خـــالل العطـــل اأو بعـــد الدرا�سة لعدد مـــن التالميذ يـــرتاوح بني 
خم�سة ع�ســـر وع�سرين، مـــع اتاحة حرية امل�ساركـــة فيها للجميع 
كذلـــك باإمكانه تنظيـــم م�ساريـــع لتالميذ من اأعمـــار معينة ويف 
مراحـــل مدر�سيـــة خمتلفة. هذا وقد تتنقـــل ن�ساطات اخلدمة ما 
بـــني املراحل االآنفـــة الذكر، �سمـــن م�ساريع تنا�ســـب كل فئة من 
العمـــر بهذا ال�سكل يتمتع كل تلميذ بفر�ســـة امل�ساركة يف امل�سروع 
كل خم�ســـة اأ�سابيع اأو �ستة اأو اأقل مـــن خم�ض مرات يف ال�سنة اإىل 
�ســـت. مع اأن امل�ساركة يف هـــذه الن�ساطات لها طابع طوعي اإال انه 

ميكن ت�سجيع التالميذ عليها ولو مرة واحدة يف ال�سنة.

أ ا�شتخدامأمواردأاملدر�شة:و.
تت�سمـــن الرعايـــة املدر�سية اأحيانًا و�سع مـــوارد املدر�سة بت�سرف 
م�ساريع اخلدمة، وقد يت�سمن ذلك تاأمني حافلة تقل التالميذ اإىل 

مكان امل�سروع يف حال توفرت لدى املدر�سة حافالت خا�سة بها.





السادس عشر:
ماذا نحتاج كسعوديين
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علـــى املجتمع اخلـــريي ال�سعـــودي اأن يعرف ماذا يريـــد من اأجل 
جتميع اجلهود الوطنية جتاه اأهداف حمددة:

تطلعات العمل التطوعي المشترك:. 1

أ .	:)VolunteerأForum(ملتقىأالتطوعأ
انطلقـــت مبـــادرات وطنية كبرية وال�سيمـــا يف ال�سنتني املا�سيتني 
وتعي�ـــض تلك التجارب يف جزر معزولة عـــن بع�سها البع�ض، ولذا 
فـــاإن االلتقـــاء �سنويـــًا يف ور�ـــض عمل م�سرتكـــة �ستحقـــق التعاون 
والتن�سيق مع تبادل التجارب واخلربات وتعميم جتارب النجاح. 

أ .	:)Database(قاعدةأبياناتأ
اإن اأف�ســـل عمل لتوفري الطاقات العاملـــة اجلديدة الداخلة لعامل 
التطـــوع هي اأن جتـــد ذاكرة وطنية حتفظ بهـــا كل جتارب العمل 
التطوعي مما ميكن انطالقها مـــن حيث انتهى العمل التطوعي، 
ف�ساًل عن متكني الباحثني االأكادمييني من مادة معرفية من اأجل 

تعميم درا�سته وتقييم وتقومي التجربة ال�سعودية. 

أ .	:)JointأTraining(أ	التدريبأامل�شرت
نتفـــق �سويـــة على نـــدرة الكـــوادر ال�سعوديـــة املحرتفـــة يف العمل 
التطوعـــي، ولي�ـــض اأمامنـــا �ســـوى ا�ستجـــالب اخلـــربات الدولية 
واالإقليميـــة والتـــي قـــد تعجز عن توفريهـــا مبـــادرات وموؤ�س�سات 
حمـــددة املوارد، ولذا فاإن تكاتف جهـــود اجلميع يف تنفيذ برامج 
تدريبيـــة م�سرتكـــة �سيوفر التكاليف ويحقق خلـــق ثقافة م�سرتكة 

ت�ساعد يف التفاهم والتعاون الالحق. 
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أ الت�شجيعأاملتبادلأ)PromotionأExchanged(:د.
اإن التناف�ـــض حالـــة اإن�سانيـــة فطريـــة، و�سرورة خللـــق احلما�ض 
واالندفاع لل�سعود، ولكن على نبالء العمل التطوعي والقادة دعم 
املبـــادرات املناف�سة بح�ســـور الفعاليات وتوفـــري اخلربات الفنية 
اأينمـــا كان ذلك ممكنًا، ف�ساًل عـــن الرتويج لتجارب النجاح، اإن 
التعـــاون املتبادل هو ال�سلوك الر�سيد للعقالء املقدرين للم�سلحة 

العامة واالإيثار املوؤ�س�سي امل�سرتك. 

أ .	:)InternationalأParticipation(امل�شاركةأالدوليةأ
تعقـــد العديـــد من املوؤمتـــرات الدوليـــة بالتطـــوع، وتظافر جهود 
املوؤ�س�سات واملبادرات التطوعية بالتحفيز املبكر لتلك امل�ساركات 
والتنـــاوب علـــى ح�سورهـــا، �سيجعـــل متثيلنـــا اأكرث قـــوة وتاأثريًا 
و�سيمكننـــا من جلب اخلـــربات الدولية كممار�ســـة لتكون ر�سيدًا 
معرفيـــا ميكـــن تعميمـــه علـــى جميـــع فعاليـــات العمـــل التطوعي 

ال�سعودي.
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تطلعاتنا الوطنية:. 2

أ املفو�شيةأال�شعوديةأللتطوعأ)CommissionأSaudiأTheأ	.
:)ofأVolunteer

التطوع تعبري عن حرية الفعل والتعبري يف حماية حقوق اجلماعة 
املدنية ولذا فاإن اإخ�ساع تلك احلرية ملوؤ�س�سات بريوقراطية عامة 

�سيق�سي على ا�ستقالليتها ومن ثم عطاءها.
واملفو�سيـــة هـــو اختيـــار ر�سيد يجمـــع ما بـــني التنظيـــم ومرونة 
احلـــراك ت�سمـــن �سعي املجتمـــع الأهـــداف وطنية عليـــا وحتقيق 

اأغرا�ض التطوع االأخرى يف اإخاء وتعاون ال تناحر واإق�ساء.
و�ستقوم تلك املفو�سية بالتخطيط التطوعي وقيادة الوعي العام، 
والت�سريح للمبادرات التطوعية وتر�سيد �سلوكها بالرقابة الفنية 
لتحقيق اجلودة والكفاية املالية ل�سمان ا�ستثمار وتوظيف االأموال 
ب�ســـورة اأمثل واأكفاأ، ف�سال عن حمايتها من اال�ستخدام احلزبي 

اأو ال�سخ�سي بالتعدي اأو بالتق�سري.

أ القانونأالوطنيأللتطوعأ)ofأlawأNationalأ	.
:)volunteer

اإن قانـــون التطـــوع ال�سعـــودي �سوف يطلـــق، ومن اأجـــل تر�سيخه 
البـــد من اأن ميار�ـــض يف بيئة قانونيـــة موؤ�س�سيـــة كاملفو�سية التي 

اقرتحتها، اأو اأي كيان قانوين اآخر يتمتع بنف�ض املزايا.
كمـــا يجـــب علينـــا ا�ستقطاب وجلـــب اأف�ســـل القـــادة ال�سعوديني 
اأ�سحـــاب املمار�ســـة والتجربـــة امليدانية املالكني للقـــوة واالأمانة، 
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وت�سغيلهم يف تلك البيئة لتحقيق اأغرا�ض القانون واملوؤ�س�سة، فاإن 
اهلل ليزع بال�سلطان )القادة( ما ال يزع بالقراآن.

ثـــم اإن دليل جناحنا �سيعرب عـــن مدى انت�سار التطوع يف املدار�ض 
واجلامعات ال�سعودية، وازدياد معدالت �ساعات التطوع وقيا�سها 

باملعدالت العاملية يف الدول االأكرث تقدمًا واالأكرث جتربة.

أ .	:)InternationalأVolunteerأDay(اليومأالعامليأللتطوعأ
�سن�ستغـــل اليوم العاملي للتطوع باإطـــالق مبادرات وطنية تطوعية 
جديدة واإطـــالق جائزة وطنية كربى ملكافاأة املبـــادرات ال�سابقة 
االأكرث توفيقًا وجناحًا، وتاأثريها يف الو�سائل االإعالمية واالحتفال 
يف جميـــع املناطق بتكرمي الباذلني للخري مـــن كبار رجال اأعمال 
والعلمـــاء واملفكريـــن وكذلـــك املتطوعني وال�سيما املـــراأة والطفل 

الذين نحن بحاجة ال�ستنها�ض طاقاتهم ال�ساكنة يف منزلنا. 
اإن من اأف�سل التو�سيات)1( الوطنية هي تلك ال�سادرة عن املوؤمتر 

ال�سعودي الثاين للتطوع وكانت كما يلي: 

)1(  ال�سايجي، د. حميد، درا�سة بعنوان العمل التطوعي اأهميته - معوقاته - عوامل جناحه، 
اأ�سبار، 2007م
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• يو�ســـي املوؤمتر بامل�سارعـــة يف اإ�سدار م�ســـروع نظام التطوع 	
باململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة )املقـــرتح( مـــن قبـــل اللجنة 
الكـــرمي 7/ب/ 18594وتاريـــخ  ال�سامـــي  باالأمـــر  امل�سكلـــة 
19/4/1424ه واملوافق عليه مبوجب حم�سر اجتماع بتاريخ 
2/11/1426ه واملرفـــوع مـــن قبـــل اللجنـــة امل�سكلـــة بوزارة 
الداخليـــة وكافة اجلهات املعنية برقـــم 3/2/5/136/د ف 
وتاريـــخ 27/11/1426ه ليكـــون اأ�سا�ســـًا لنظـــام التطوع يف 
اململكـــة، وميكن فيما بعد تطويره مبا يتنا�سب مع ما يرد من 
روؤى ومقرتحـــات حول تعديل بع�ـــض بنوده من خالل تطبيقه 
على اأر�ـــض الواقع ومن خالل اللوائح التي �ستعد للتنفيذ من 

قبل تلك اجلهات.
• تقـــوم كل موؤ�س�سة اأو جمعية تطوعية باإعـــداد وتنفيذ دورات 	

للمتطوعـــني الإتقان املهارات املطلوبة والتي تعينهم على اأداء 
عملهم التطوعي باحرتافية ومهنية عالية.

• حث اجلامعات ومراكز البحث العلمي على اإجراء الدرا�سات 	
والبحوث املتعلقة باالأعمال التطوعية.

• تخ�سي�ـــض و�سام يحمل ا�سم ملك االإن�سانية خادم احلرمني 	
ال�سريفـــني متنح للعمـــل التطوعي املميز املقـــدم من االأفراد 

واملوؤ�س�سات وفق نظام خا�ض ملنح هذا الو�سام �سنويًا.
• العمـــل على بناء وتوفري قاعدة بيانات للعمل التطوعي تتبناه 	

اجلهات ذات العالقة باالأعمال التطوعية احلكومية واالأهلية 
وتبنى على روؤية اإ�سرتاتيجية وا�سحة. 
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• مطالبة و�سائل االإعالم املختلفة املرئية واملقروءة وامل�سموعة 	
بتوعية اأفراد املجتمع مباهية العمل التطوعي وحاجة املجتمع 
اإليـــه ودوره يف التنمية ال�ساملة، كما يدعو املوؤمتر اإىل اإعداد 
حمـــالت اإعالمية وا�سعة على غرار احلمالت التي قامت بها 
وزارة الثقافـــة واالإعـــالم تهـــدف اإىل دعم العمـــل التطوعي 

واإي�سال مفهومه اإىل اجلمهور ب�سورة �سهلة ووا�سحة.
• يطالـــب املوؤمتـــر بقيـــام جمعيـــة وطنيـــة �سعوديـــة للخدمات 	

التطوعيـــة ت�سهـــم يف تطويـــر العمـــل التطوعـــي يف اململكـــة 
تخطيطًا وتاأهياًل وتدريبًا وُتفتح لها فروع يف خمتلف املناطق 
وتن�سق مع اجلهـــات العاملة يف اخلدمات التطوعية مبختلف 

جماالتها.
• يطالـــب املوؤمتـــر بتفعيـــل دور االأ�ســـرة يف توجيـــه اأفرادهـــا 	

للم�ساركـــة يف االأعمـــال التطوعيـــة كمـــا يثنـــي املوؤمتـــر على 
الـــدور الذي تقوم به املراأة من خدمـــات تطوعية يف املجتمع 
ال�سعـــودي وم�ساهمتها الفاعلـــة يف االأعمال اخلريية ويو�سي 

بدعم هذا الدور وتطويره.
• اطلع املوؤمتر على م�سودة امل�سروع الوطني ل�سغل فراغ ال�سباب 	

من خالل مقرتح الرابطة ال�سعودية لل�سباب املتطوع، ويو�سي 
باال�ستفادة منها فيما يخدم العمل التطوعي لهذه الفئة.

• اال�ستفـــادة من اخلربات العامليـــة يف جمال التطوع واالأعمال 	
االإن�سانيـــة يف كافـــة املجـــاالت وعلـــى �سبيـــل املثـــال االإغاثة 

واالإ�سعاف واحلماية املدنية.
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• اإن�ســـاء �سنـــدوق للعمل التطوعـــي وامل�ساريـــع اخلريية ميول 	
مـــن االأوقاف والزكوات وغريها، ويـــوزع دخله ح�سب جدوى 

امل�ساريع املنفذة يف كل موؤ�س�سة اأو جمعية خريية.
• ت�سكل جلنة من وزارة ال�سوؤون االجتماعية واجلهات املنظمة 	

للموؤمتر ملتابعة تنفيذ تو�سيات هذا املوؤمتر مع اجلهات ذات 
العالقـــة وتقدم تقريرًا عنهـــا للموؤمتر القـــادم يو�سح ما مت 

تنفيذه منها وما مل يتم والعوائق التي حالت دون التنفيذ.





السابع عشر:
قصة نجاح
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 علينـــا اأال نقـــف منتظريـــن حتقيـــق تطلعاتنا، بل علينـــا املبادرة 
الذاتية واملمار�ســـة امليدانية بخو�ض التجارب التطوعية ال�سبابية 
املوؤ�س�سيـــة، واأثناء الطريق نطًور ونحـــدث فرقًا ومرونة يتمتع بها 
القطـــاع الثالث، كمـــا اأننا �سنكـــون اأداة تنفيذيـــة لالإ�سرتاتيجية 

ال�سعودية لل�سباب ال�سادرة عن وزارة التخطيط.
لماذا الشباب؟ )1(. 1

 ي�ســـري قامو�ـــض وب�سرت اإىل اأن ال�سباب: » فـــرتة من مراحل النمو 
املبكرة بني مرحلتي الطفولة واملراهقة ». 

وقـــد اختلـــف يف حتديد مدى تلـــك املرحلة، فهل هـــي بني )15( 
�سنـــة، وقد متتـــد اإىل )30( �سنة، اأم هو ما حددته االأمم املتحدة 

باأنها بني )15( �سنة و)24( �سنة؟ 
يذهب علماء االأحياء اإىل اأن مرحلة ال�سباب هي تلك املرحلة التي 
تكتمل فيها كل االأع�ساء واالأجهزة الوظيفية الداخلية واخلارجية 
يف ج�ســـم االإن�ســـان، فيما يذهـــب علمـــاء النف�ض بالقـــول اإىل اأن 
مرحلـــة ال�سباب ترتبط باكتمال البناء الدافعي واالنفعايل للفرد 
يف �ســـوء ا�ستعداداتـــه واحتياجاته االأ�سا�سيـــة، واكتمال منو كافة 
جوانب �سخ�سيته الوجدانية واملزاجية والعقلية ب�سكل ميكنه من 

التفاعل ال�سوي مع االآخرين يف املجال االجتماعي. 

)1(  احلـــزمي، د. يو�ســـف، قوانـــني احليـــاة اإيـــاك اأن تك�سرهـــا، دار ابـــن االأزرق، الريا�ض، 
1432هـ، �ض 83
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اأمـــا عن �سمات ال�ســـاب يف تلك املرحلة فتحـــدث عنها د. حممد 
�سيـــد فهمـــي بقولـــه: »تتميـــز مرحلـــة ال�سبـــاب بالتوتـــر والقلق، 
وي�سوبهـــا الكثـــري من امل�ســـكالت، �ســـواء بالن�سبـــة اإىل ال�ساب اأو 
اأهلـــه اأو املجتمع، فبعد فرتة طويلة ن�سبيـــًا من النمو الهادئ غري 
امللحـــوظ واال�ستقرار االنفعايل »مرحلـــة الطفولة«، ي�سبح الفرد 
غـــري متزن وغري م�ستقر، وال ميكن التنبـــوؤ باجتاهات ت�سرفاته، 
فهو غـــري قابل لالن�سياع، متمـــرد على طلبـــات االأ�سرة، يرف�ض 
حترمياتها، وغري متاأكد من حقيقة ذاته، يتعامل مع الكبار ب�سيء 
من احل�سا�سيـــة وقدر وا�سح من العناد.. وعموما جند اأنه نتيجة 
للتحـــوالت الف�سيولوجية واجلن�سية والعقلية التي مير بها ال�سباب 
تظهـــر حاجات جديدة، فقد اأ�سبح �سخ�سًا اآخر يختلف عن كثري 
مـــن رفاق �سنه، كما ت�سايقه بع�ض االأفكار واخلواطر، والرغبات 
اجلديدة التي خلقها فيه النمو، ومن ثم ي�سعى اإىل احل�سول على 
تقبـــل االآخريـــن يف و�سعه اجلديد، ويرتتب علـــى كل ذلك - على 
االأقل يف جمتمعاتنا املعا�ســـرة - وجود اأزمة لدى ال�سباب، وهذه 
االأزمة تكون اأكرث حدة بالن�سبة للذين ين�سجون مبكرًا، الأن النمو 
اجل�سمـــي واجلن�سي قد ال يوازيه منو عقلي واجتماعي، باالإ�سافة 
اإىل اندفاعهـــم اإىل االبتعاد عـــن اأترابهـــم واالن�سحاب وحماولة 
االنتمـــاء اإىل جماعـــات الكبـــار الذين ال يبدون -عـــادة- ترحيبا 
بالقادمـــني اجلـــدد، وتدفع هذه التحـــوالت اخلطـــرية اأحيانًا يف 
نفو�ـــض ال�سباب انفعاالت اخلوف من الذات بعد اأن اأ�سبحت غري 
ماألوفة لهـــم ولالآخرين، وبخا�سة االآبـــاء نتيجة للخالفات معهم 
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وامل�ستقبل الذي يبدو غام�سًا ومليئًا باالحتماالت وي�ساحب ذلك 
القلـــق والتوتر �سهولـــة اال�ستثارة وق�سم االأظافـــر وبع�ض اللوازم 
الطبيعيـــة اأو الع�سبيـــة، كمـــا يغلب علـــى ال�سباب تقلـــب احلالة 
املزاجيـــة، واأخطـــر ما يف اأزمة املراهقـــة اأو بداية ال�سباب هي ما 

.)Identity Crisis( »يعرف با�سم اأزمة الهوية
و يف نف�ض املجال ي�سري اأحد اال�ستطالعات الذي قامت به موؤ�س�سة 
غالـــوب وا�ستهدفت فيه ال�سباب العربـــي الذين ترتاوح اأعمارهم 
بـــني 15 - 29 عام، لتقييـــم م�ستوى ر�ساهم عـــن حياتهم، غلبة 
امل�ساعر ال�سلبية من قلق وغ�سب على امل�ساعر االإيجابية، فعندما 
�ُسئل ال�سباب يف حال كانوا قد تعر�سوا اأو اأح�سوا مب�ساعر القلق، 
احلـــزن، امللل، االإحباط والغ�سب يف اليوم الذي �سبق اال�ستطالع 
عـــرّب 37% من ال�سبـــاب العربي مـــن اأنهم قد عانوا مـــن م�ساعر 
ال�سجر وامللل، تليها م�ساعر القلق بن�سبة 34% ثم الغ�سب بن�سبة 
29% ويليهـــا االإحبـــاط واحلـــزن بن�سب متقاربـــة 18% و17% على 

التوايل، وذلك كما يت�سح يف اجلدول التايل: )2(

)2(  قنديـــل، اأماين، الدور املدين ملنظمات املجتمع املدين من اخلريية اإىل التمكني، الطبعة 
االأوىل، موؤ�س�سة العنود اخلريية، عام 1430هـ.
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جدول )3(: امل�ساعر ال�سلبية لدى ال�سباب العربي:
�ل�سوؤ�ل: هل مررت بامل�ساعر �لتالية خالل �الأم�س ؟

م�ساعر �لدولة
�لقلق

م�ساعر 
�حلزن

م�ساعر 
�مللل

م�ساعر 
�الإحباط

م�ساعر 
�لغ�سب

30%18%31%17%40%اجلزائر 
30%22%41%27%43%م�سر

26%19%43%13%24%االأردن
16%11%16%16%21%الكويت
30%18%47%22%39%لبنان 

23%13%37%16%19%املغرب
41%26%56%27%41%فل�سطني

23%9%25%13%27%ال�سعودية
26%15%28%15%34%تون�ض

29%16%31%18%26%االإمارات 
36%27%42%25%48%اليمن

29%18%37%17%34%�ملتو�سط �الإقليمي

ويواجـــه بع�ض ال�سبـــاب ال�سعودي مبـــا يحمل من �سمـــات نف�سية 
وبيولوجيـــة وف�سيولوجية م�سكالت عدة يف تلـــك املرحلة العمرية 

بني »15« �سنة و»24« �سنة اأبرزها ما يلي: 

أ ت�شار	أم�شادرأ�شناعةأالهوية:	.
اإن املنـــزل من اأب واأم واأخوة يحمل هوية مرغوبة واملدر�سة حتمل 
هويـــة ال تن�سجم بال�سرورة مع هوية املنزل، بل داخل املدر�سة قد 
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تكون هناك اأكرث مـــن هوية مرغوبة فمناهج التعليم ت�سعى لهوية 
وطنية جامعة، بينما املعّلم له فهمه اخلا�ض لهذه الهوية، واإذا حّل 
امل�ســـاء كانت هناك هويتان اأخريتـــان تناف�سان الهويات االأخرى، 
وقد تتغلب فت�سرعهما وهما االأ�سدقاء ال �سيما من ميلك التاأثري 
والقيـــادة والقنـــوات الف�سائيـــة. اإين اأجـــزم بـــاأن �سبابنـــا يعاين 
فو�ســـى غري خالقة ال تتيح لل�ساب االختيار وتقف موقف احلياد، 
بل اإن تلك الهوّيات ت�ســـوغ عقول بع�ض اأبنائنا فت�سنع من فوؤاده 
هويـــة تائهة �سائعة اأو متطرفة!!!. اإنها �سراع الهوّيات احلادة يف 
توقيـــت �سيء، حيث ي�ســـارع هو ذاته فتنظر لـــه اأحيانًا )والحظ 
اأن ال�سبـــاب ال�سعودي يحتل املرتبة الثانية( على اأنه �ساب متدين 
يحدثـــك عـــن االأحكام التف�سيليـــة بالفقه ثم تـــراه يف مكان اآخر 
علـــى اأنه لقيط ال�سهوانية الليرباليـــة الغربية، ثم ياأخذك لقبيلته 
ذات ال�سبعمائـــة عـــام اأو اأكرث ويزعم اأن الرجولـــة وقفت هناك، 
اأو ي�ستميـــت يف الدفاع الهائل عن قريتـــه النائية وال�سغرية جدًا 

ويدعي اأنها مهد احل�سارة.

أ ال�شطحية..أال�شطحية:	.
يقـــف اأمامـــك ال�ســـاب فيعجبـــك هندامـــه املبالغ فيـــه ويت�ساوى 
فيـــه الغني والفقري، لكنـــه بعد اأن يتحدث -تقـــول العرب للقادم 
اجلديد حتـــدث حتى نعرف من اأنت- ت�ســـاب بالذهول فج�سمه 
كبـــري ول�سانه يعرّب عـــن عقل ب�سيط حتـــاول اأن تفهمه ب�سعوبة.. 
غري قادر على التعبري فعباراته ركيكة وحم�سوله املعريف �سذرات 
مـــن الـــكالم جمعه من جل�ســـات �سابقـــة، واأفـــكاره م�سو�سة ذات 
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اليمـــني وذات ال�سمال، ثم ترحمه الأن نواياه طيبة، وت�ساأل نف�سك 
مـــن ت�سبب يف ذلك؟ هـــل هي االأم اأم االأب الـــذي تخلى عن دوره 
الرتبـــوي يف غر�ض قيم النجدة والفزعة واإرادة الرجال احلرة اأم 

املدر�سة اأم النظام الثقايف ال�سائد.. اأم.. اأم..

أ الفراغأالعاطفي:	.
يقـــال اإن فاقد ال�سيء ال يعطيه، ال.. بل اإن مالك ال�سيء ال يعرف 
كيف يعطيه، اإنني على يقني اأن اجلزيرة العربية هي خمزن هائل 
للـــروح، ولكنها غري قـــادرة للتعبري عن تلك العاطفـــة اجليا�سة، 
فنحـــن نعاين معاناة تاريخيـــة من �سوء االت�ســـال، فتقبيل االبن 
على راأ�ســـه وو�سع اليد احلانية على كتفه والثناء عليه يف ح�سرة 
املعـــارف واجللو�ض اأمام ال�ساب يف توا�سع وندية، وتبادل وجهات 
النظر و�سد االأزر عند اإخفاقه، كل تلك املعاين نرغب فيها ولكننا 
ب�سراحـــة ال ن�ستطيـــع اأن نفعلهـــا، فيحدث الفـــراغ العاطفي وما 
يعمق ذلك الفراغ، والطامة الكربى هو اأن الكبري منا يحتاج ذاته 
للعاطفـــة، ب�سبب فقدان ذلك يقوم ب�سب جام غ�سبه واإحباطاته 

على ذلك ال�ساب في�سخم اأخطاءه ثم ينتقم منه ب�سرا�سة.

أ الرفا	:د.
ال اأقـــول اإن كل ال�سعـــب ال�سعـــودي مرفه، لكن اأغلبـــه من الطبقة 
الو�سطـــى التـــي اأفرزتها التنمية احلديثة)3( بـــدءًا من عام 1975 
م، فنقلـــت جـــزءًا كبري من حمدودي الدخـــل اإىل تلك ال�سريحة، 

)3(  انظـــر: احلـــزمي، د. يو�ســـف، الطبقة الو�سطـــى، جريـــدة االقت�سادية، العـــدد 6298، 
الريا�ض،1432هـ.
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اإال اأن هـــذه ال�سريحة جنحـــت يف اأ�سياء كثرية واأخفقت يف اأخرى 
ومنها �سوء اإدارة امليزانية املنزلية، فاإنفاقها اأكرب من اإيراداتها، 
فح�سل العجز وازدادت املديونية ال�سخ�سية)4(، واالإخفاق االآخر 
اإغداقهـــا علـــى �سبابهـــا باملال دون ح�ســـاب العواقـــب. وكل ذلك 
الرفاه جاء حتى من حمدودي الدخل يف رفاه م�سطنع. اإن عقدة 
عـــوز املا�سي قد اأثرت علينا بال �ســـك وعو�سناه فاأحتنا كل �سيء 
لل�سباب، ففقد �سعوره باحلاجة والدافعية للعمل فانت�سرت لديهم 
ظاهـــرة الك�سل واخلمـــول واالتكاليـــة والبالدة حتـــى جتد اأن يف 
املنزل به اأكرث من ثالثة �سبان بالغني، واالأب ال يزال ميار�ض دوره 

التاريخي التقليدي يف رعاية هوؤالء االأطفال الكبار.

أ �شعفأالرقابة:	.
قدميـــًا كنـــت ت�ستطيـــع اأن تعـــرف كل اأ�سدقـــاء ال�ســـاب و�سلوكـــه 
ال�سخ�ســـي، وذلـــك الأن املجتمـــع كان �سغـــريًا وكلُّ يقـــوم بدوره يف 
التاأديـــب اأو االإبـــالغ عن ت�سرف غري الئق فتتاح لـــك املعلومات ثم 
تتـــم املعاجلة اأمـــا االآن فاأبناوؤنـــا ميار�ســـون اأدوارًا متثيلية يف غاية 
االحرتافيـــة، وي�سنعون لنا ال�سخ�سيـــة التي نريد، ولكن احلياة يف 
تنوعهـــا وحقيقتها اأ�سبحـــت بعيدة عنا جغرافيـــًا، فاملجتمع اأ�سبح 
مدينة، واملدينة اأ�سبحـــت دولة، بل الدولة اأ�سبحت العامل، فبع�سًا 
من اأبنائك يف بيون�ض اأير�ض يف االأرجنتني اأو يف بكني بال�سني يحاور 
ويتبـــادل الثقافة وغري الثقافة. اإننا ال ن�ستطيع الرقابة بل اإنها غري 

ممكنة مما عقد من دور االأ�سرة واملجتمع يف حماية اأبنائه.
)4(  انظـــر: احلـــزمي، د. يو�سف، �ســـت و�سائـــل ملعاجلة الديـــن ال�سخ�سي، العـــدد، 6221، 

الريا�ض، 1431هـ. 
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بوادر األمل:. 2
اإن مما يثلج ال�سدر ذلك الوعي ال�سعودي االأهلي حيال م�سكالتنا 
االجتماعية، فاأخذ االأب واالأم وال�ساب زمام املبادرة باجتاه احلل 
دون انتظـــار الدولـــة االأم التي عليها اأن تفعـــل كل �سيء، ثم ذلك 
الوعـــي الر�سمي باأهميـــة قيا�ض اأثر التنميـــة والتاأكد من و�سولها 
الأهدافهـــا احلقيقية، ولـــن يتم اإال باجلودة واالإتقـــان واملحا�سبة، 

ومن تلك البوادر ما يلي:

أ الريا�شة:	.
اإن الريا�ســـة عندنـــا راأ�سيـــة اأي اأن هنـــاك 22 العبـــًا ي�ستمتعون 
بالـــرثوة وال�سحـــة، يف حني يتفرج عليهـــم 2.200.000 بامللعب 
وعرب الف�سائيـــات، ينفقون اأموالهم ويبـــددون طاقاتهم املعنوية 
عنـــد الفرح، ويعمقون من جراحهم النف�سية عند اخل�سارة، ولذا 
علينـــا اأن جنعل الريا�سة اأفقية عـــرب التخطيط ال�سليم للريا�سة 
الذي يبداأ بال�سوؤال اجلوهري والكبري.. ملاذا الريا�سة ؟ اإن هدف 
الريا�ســـة هو بنـــاء االأج�ســـام ال�سليمة من اأجل عقـــول �سحيحة، 
فتكافح املر�ض وحت�سن املزاج وتهذب الطاقة وتر�ّسد ال�سلوك من 
اأجل هـــدف نبيل هو ال�سحة النف�سية ل�سبابنـــا، ولذا ال يهمنا يف 
هذا املقام كم هي اإيرادات النقل اأو الرعاية ؟ وهل و�سلنا لكاأ�ض 
العـــامل اأم ال ؟ اأو هل حققنا كاأ�ـــض اآ�سيا اأم ال ؟ بل املقيا�ض هو اأن 
جنعـــل الريا�سة اأفقية، ونعيد طـــرح االأ�سئلة ال�سحيحة كم �سابًا 
�سعوديـــًا يزاول الريا�سة؟ هل ق�ســـت الريا�سة على ال�سمنة ؟ ما 
مدى م�ساهمة الريا�سة يف احلد من تف�سي االأمرا�ض النف�سية اأو 
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تف�سي ظاهرة املخدرات؟ هل اأدت الريا�سة دورًا ثقافيًا يف تعزيز 
ال�سلـــوك االإيجابي لل�سبـــاب فامت�ست طاقتـــه الفائ�سة فاأعادته 
للمنـــزل كـــي يتمتع بعالقـــات دافئة مع والديه ثم خلـــد اإىل النوم 

جمهدًا كي يبداأ حياة التعلم غدًا �سباحًا.
اإن اخلطـــاأ االإ�سرتاتيجـــي اأن نذهـــب لنناف�ض غرينـــا من فاقدي 
الروؤيـــة، فنهتـــم باملالعب الكبـــرية احلديثة والربامـــج احلوارية 
التلفزيونية اجلذابة، ثم نن�سى �سوؤال كم عدد املالعب ال�سغرية 

يف اأحيائنا ؟.

أ الدين:	.
ِ َربِّ  اِتي هلِلَّ َيـــاَي َومَمَ اَلِتي َوُن�ُسِكـــي َوحَمْ قـــال تعاىل: {ُقـــْل اإِنَّ �سَ
ُل امْلُ�ْسِلِمنَي  ِمـــْرُت َواأََنـــا اأَوَّ ـــنَي )162( اَل �َسِريـــَك َلُه َوِبَذِلَك اأُ اْلَعامَلِ
)163(}االأنعـــام: 163، اإن الدعوة الدينية مبا متلك من طاقات 
ماديـــة ومعنوية هائلـــة ركزت ب�سكل كبري علـــى ال�سالة والن�سك 
واملمـــات واأهملت »املحيـــا«، فلم تنخرط كليـــًا يف م�سروع التنمية 
لت بنـــاء م�سروعهـــا اخلا�ض، واأ�سبـــح ال�ساب  الوطنيـــة، بـــل ف�سّ
اأمام مفرتق طرق فاأما اأن يكون م�سروع ال�ساب امللتزم اأو م�سروع 
ال�ســـاب غري امللتزم، يف حـــني اأن هذا امل�سروع طراأ عليه ت�سحيح 
حقيقي ي�سكر الأولئك العلماء الذين بادروا باالنخراط يف امل�سروع 
التنمـــوي الوطنـــي عرب مـــا ي�سمى »باالإ�ســـالح االجتماعـــي«. اإن 
الدين االإ�سالمي ودعوته ال�سلفية عميق اجلذور يف نف�سية ال�ساب 

ال�سعودي وي�ستطيع اأن يلعب دورًا كبريًا وموؤثرًا وحا�سمًا.
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أ القدوة:	.
يبحـــث ال�ساب يف �سن الثامنة ع�ســـرة وبعدها عن بطل يج�سد فيه 
كل طموحاتـــه امل�ستقبليـــة بل قد يكون هو امل�ســـروع الذي يرغب يف 
الو�ســـول ملثله، وعـــادًة البطل لن يكـــون والـــده، الأن ال�ساب ي�سعى 
يف ذلـــك التوقيت للقطيعة مع ما�سيه، ولـــذا فعلى و�سائل االإعالم 
م�سوؤوليـــة كربى يف تعميم مناذج االأبطال عـــرب التعريف ب�سريهم 
الذاتيـــة واإجنازاتهـــم املهنيـــة والعلميـــة والتجاريـــة واالجتماعية 
وو�سائل حتقيق النجـــاح والرثوة والقوة واجلرمية الكربى اإال يقف 
االإعـــالم حمايدًا وح�سب، واإمنا بت�سويق بطوالت وهمية اأو بطوالت 
�سالة، كما هي يف قناة االأ�سرة العربية �سقيقة قناة اأن تعرف اأكرث.

أ التعليمأوالتدريبأالنوعي:د.
اإن التعليـــم العام والتعليـــم العايل خالل ن�سف قـــرن قام بواجبه 
يف حمـــو االأمية )اجلهل( وتزويد الطـــالب باملعرفة )املعلومات(، 
لكنـــه ف�سل ن�سبيًا يف اإك�ســـاب املهارات وبنـــاء ال�سخ�سية املتوازنة 
الناجحة )اإدارة الـــذات(، وكال االأمرين يحتاجهما ال�سباب لبناء 
احليـــاة املهنيـــة )الوظيفـــة( واالجتماعية )العالقـــات(، فاأ�سبح 
ال�ســـاب معلقـــًا يف الهواء )ن�ســـف متعلم(، فظهـــرت لنا من ذلك 
م�ســـاكل نف�سية واأخالقيات عدة ولذا علينـــا اأن نّقوم نظام التعليم 
والتدريب من تعليم املعرفة اإىل تعليم جودة احلياة، ليحّل لنا اأغلب 
م�سكالتنا، وعلى املدى الق�سري علينا اأن نهتم بال�سنة التح�سريية 
كمدخـــل للجامعة ومعاهـــد التدريب لتج�سري الفجـــوة بني التعليم 
العام والتعليم العايل اأو التعليم الفني، ثم نهتم بال�سنة التطبيقية 

فنج�سر الفجوة بني خمرجات التعليم وحاجات �سوق العمل.



217

أ امل�شاركةأالتنظيمية:	.
مهمـــا حاولنـــا اأن نخطط لل�سبـــاب فلن ميكننا ذلـــك، الأن تقدير 
احتياجهم بناًء على فهمنا اخلا�ض ملا�سينا ك�سباب غري �سحيح، 
الأن مرحلـــة ال�سباب لكل ع�سر خمتلفة عما �سبقها واأحيانًا يكون 
اختالفًا جذريًا، ثم ما نفهمه عن ال�سباب االآن يعد فهمًا خاطئًا، 
ذلك الأنهم ميار�سون علينا الت�سليل اأما بالتمثيل اأو النفاق، ولذا ال 
بد من اإ�سراكهم عرب اجلمعيات ال�سبابية يف املدار�ض واجلامعات 
واأال نخـــاف التنظيم، وميكـــن تطوير ور�ض عمل دائمـــة اأو اإيجاد 
موقـــع اإليكرتوين خا�ض » توا�سل اجتماعي » باإدارة مركز احلوار 
الوطنـــي ال�ستق�ســـاء اآراء ال�سباب يف اأي نظـــام اأو لوائح قد توؤثر 

على واقعهم وم�ستقبلهم.

أ ال�شت�شاراتأالنف�شية:و.
اإن كان هنـــاك علـــم مل يجد العناية الكافية مّنـــا، فهو علم النف�ض، 
فنحـــن و�سبابنـــا نئن من �سراعنـــا النف�سي ونخـــاف املجتمع كي ال 
يقـــال جمنون اأو �سعيـــف اأو نخاف من بع�ـــض الغيورين املخطئني، 
الـــذي يقول اإن علم النف�ـــض علم ديني بحـــت واأي تدخل مو�سوعي 
هـــو تدخـــل تغريبي مادي يعاين من ال�سياع اأ�ســـاًل وفاقد ال�سيء ال 
يعطيـــه، وال�سحيح اأن كال الراأيني �سحيح فالروح )النف�ض( ميكن 
فـــك اأ�سرارهـــا بالعلم ال�سرعـــي وكذلك العلـــم التقنـــي التطبيقي 
والتجربة االإن�سانية، ونحن يف اململكة العربية ال�سعودية قادرون على 
فهم هـــذا الدور الذي يجب علينا متجيده واإعالء �ساأنه واال�ستثمار 
فيـــه واإتاحته لكل مواطن، فمـــن مّنا ال يئن ؟ اإن وحدات اال�ست�سارة 

النف�سية واالجتماعية ونوعية القائمني عليها هي املدخل للحل.



�ل�سابع ع�سر: ق�سة جناح

218

أ الرتفيه:	.
لقد حان الوقت وقد تاأخرنا يف عقد موؤمتر با�سم: »ترفيه ال�سباب 
ال�سعـــودي الواقـــع واملاأمول«، علينـــا اأن جند روؤيـــة وطنية جامعة 
تخرجنـــا مـــن ثنائية االنفتـــاح التغريبـــي اأو التعنـــت االجتماعي 
الدينـــي، يف حـــني اأن �سبابنا يتيهون يف ال�ســـوارع مطرودين عند 
االأبـــواب وخا�سعني ملطرقـــة الهيئة و�سندان االأجهـــزة احلكومية 
البريوقراطيـــة الفاقـــدة حل�ـــض ال�سبـــاب وهمومهـــم. اإن الهيئـــة 
العامة لل�سياحـــة واالآثار قد رعت اأن�سطـــة حمافظة ومبدعة مثل 
رايل حائـــل و�ســـوق الكليجا بالق�سيـــم و�سباق ال�سيـــارات بجدة 
ونادي الطـــريان بالريا�ـــض، واملدخل املنا�سب لقيـــادة احلل هي 
الهيئـــة العليا بالتعاون مع الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب فريبط 
االقت�ســـاد بالرتفيـــه وبالتنمية مـــن خالل برامج غـــري تقليدية، 

ويقا�ض جناحها الكبري بانخراط اأكرب قدر من ال�سباب فيها.

أ التّطوع:	.
اإن العـــامل املتقدم ح�ساريًا واقت�ساديًا كمـــا راأينا ي�ستخدم التطوع 
لل�سبـــاب كرافعـــة تنموية لت�سخـــري طاقات املجتمـــع وتوظيفها نحو 
م�ســـروع االأمـــة والوطن، وحماية لهـــا من �سوء اال�ستغـــالل، فطاقة 
ال�سبان متحركة متدفقة، وعلينا طرح ال�سوؤال الوحيد وهو: اإىل اأين 
؟ لقد بتنا يف حاجة ملحة لالإجابة على هذا ال�سوؤال الكبري واملهم. 
اإن اإدارة طاقة �سبابنا االآن هو حل لكثري من م�سكالتنا االأخالقية 
والنف�سية واجلنائيـــة، واإن ح�سن توظيف مواردنا ال�سابة �ستجني 

من خالل التطوع قفزة هائلة للتنمية.
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مؤسسة األميرة العنود الخيرية)5(:. 3
املوؤ�س�ســـة حتمل ا�ســـم �سمو االأمـــرية العنود بنـــت عبدالعزيز بن 
م�ساعـــد بن جلـــوي اآل �سعود رحمهـــا اهلل من مواليـــد حائل عام 
1351هــــ / 1932م، وهـــي زوجـــة خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني 
امللـــك فهد بـــن عبدالعزيز - رحمـــه اهلل - ملك اململكـــة العربية 
ال�سعوديـــة. والدها �سمو االأمـــري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي 
ووالدتها االأمرية طرفة البتال. ولالأمري من االأبناء الذكور اثنان، 
�سمـــو االأمري عبـــداهلل بن عبدالعزيـــز بن م�ساعـــد اأمري احلدود 
ال�سماليـــة، و�سمـــو االأمري جلوي بن عبدالعزيز بـــن م�ساعد نائب 
اأمـــري املنطقة ال�سرقيـــة ول�سموه �سبع من االإنـــاث وهّن �ساحبات 

ال�سمو االأمريات: 
• �سمـــو االأمـــرية منـــرية: وهي كربى بنـــات �سمـــوه وهي زوجة 	

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
-رحمـــه اهلل- ويل العهـــد نائب رئي�ض جمل�ـــض الوزراء وزير 

الدفاع والطريان واملفت�ض العام. 
• �سمـــو االأمرية �سارة: زوجة �سمو االأمري �سعود بن عبداهلل بن 	

جلوي -رحمه اهلل- اأمري املنطقة ال�سرقية �سابقًا. 
• �سمـــو االأمـــرية لولوة: زوجـــة �سمو االأمري فهـــد بن حممد بن 	

عبدالعزيز اآل �سعود. 
• �سمـــو االأمرية اجلوهرة: زوجة �ساحـــب ال�سمو امللكي االأمري 	

)5(  احلـــزمي، د. يو�سف، امـــراأة ا�ستثنائية زوجة ملك، موؤ�س�سة العنـــود اخلريية، الريا�ض، 
1427هـ، �ض 13
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نايـــف بـــن عبدالعزيـــز اآل �سعـــود - ويل العهد نائـــب رئي�ض 
جمل�ض الوزراء- وزير الداخلية.

• �سمو االأمرية مو�سي: زوجة �سمو االأمري بدر بن فهد بن �سعد 	
بن عبدالرحمن اآل �سعود. 

• �سمـــو االأمرية نورة: �سغـــرى بنات �سموه وهـــي زوجة االأمري 	
عبداهلل بن �سلمان بن حممد اآل �سعود. 

وكان �سمـــوه رحمه اهلل �ساأن كل االآباء يحـــب اأبناءه وبناته كثريًا. 
وكانـــت عالقته بهم ي�سودها احلزم، ويعاملهم معاملة الند للند، 
ومل يكـــن هذا احلزم يفقـــد اأبناءه احلوار ال�سريـــح معه بل كان 

ي�ستمع باأناة. 
هـــذا وات�سفـــت والدتهـــا االأمرية طرفـــة البتـــال - رحمها اهلل - 
بالتديـــن والت�سامـــح واحلنان علـــى اأوالدها وقربهـــا للجميع كما 
ات�سمـــت بالعفو عمن اأ�ساء اإليها قال تعـــاىل: {َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ 
ا�ِض َواهلّلُ ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي}اآل عمران: 134، وكما  َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ
متيزت برعاية بيتها، ذلك البيت الذي يعج باجلهاد والتحديات. 
وتولت االأمرية ح�ســـة ال�سديري والدة خادم احلرمني ال�سريفني 
امللـــك فهد بـــن عبدالعزيز -طيب اهلل ثـــراه- جتهيز البيت املعد 
ل�سكن االأمرية العنود، وقد اأظهرت لها املودة واالإكرام والتقدير. 
واأكـــدت يل �سمو االأمـــرية منرية بنت عبدالعزيـــز بن م�ساعد بن 
جلـــوي، زوجة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن عبدالعزيز 
رحمـــه اهلل، وذلـــك بقولها: )كانـــت تعاملنا االأمـــرية ح�سة بنت 
اأحمـــد ال�سديري مثـــل الوالدة متامًا وكنا نذهـــب معها �سويًا يوم 
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اجلمعـــة بعد �سالة املغرب لل�سالم على امللك عبدالعزيز - طيب 
اهلل ثـــراه - وكانت عالقتنا مع �ساحبات ال�سمو امللكي االأمريات: 
لولـــوه، ولطيفة، وجواهر، واجلوهرة، كعالقة االأخت باأختها مما 
جعلنـــا ال ن�سعـــر مطلقا بانتقالنـــا من كنف �سمو الوالـــد والوالدة 

بحائل اإىل الريا�ض(. 
وكان �سمـــو االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي -رحمه اهلل- 
يعمـــد وكيله املرحـــوم عبداهلل بـــن ح�سن يف الريا�ـــض بالتوا�سل 
معهـــن كي يطمئن عليهن وذلك ل�سعوبـــة االت�سال اآنذاك. وكان 
رحمـــه اهلل يفرح كثـــريا اإذا زارته اإحدى بناتـــه بحائل ويقيم لها 

حفال كبريا ي�سم زوجات كبار الوجهاء. 
وقد توج التعا�سد بني جاللة امللك عبدالعزيز -رحمه اهلل- و�سمو 
االأمـــري عبدالعزيز بن م�ساعد -رحمه اهلل- اأنها قد توجت بتلك 
املودة حيث تزوجت االأمرية العنود بنت م�ساعد )وكان عمرها يف 
حينه )13( �سنة اأي يف عام 1364 هـ(، بخادم احلرمني ال�سريفني 
امللك فهد بن عبدالعزيز اآل �سعود -طيب اهلل ثراه- رائد التنمية 
ال�سعوديـــة املعا�سرة ونا�ســـر اال�سالم امل�ستنـــري وعقيدة التوحيد 
واحلديـــث ال�سحيح يف العامل احلديـــث، وموؤ�س�ض التعليم، الذي 
تلقى تعليمـــه االأول يف مدر�سة الق�سر التي اختار لها والده امللك 
عبدالعزيـــز عددا من املعلمـــني لتدري�ض اأبنائه العلـــوم ال�سرعية 
والعربيـــة ثم يف مدر�سة االإعـــداد التي اأن�ساأهـــا والده عام 1354 
هــــ / 1935 م لتعليـــم اأبنائه ثم التحق باملعهـــد العلمي ال�سعودي 
مبكة املكرمة الذي يعنـــى بتدري�ض العلوم الدينية واللغة العربية، 
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وقد متيـــز رحمه اهلل ب�سفـــات �سخ�سية منهـــا احلكمة واحلزم 
والفرا�ســـة واالإقدام املتـــدرج، وتوقع امل�ستقبـــل ومركزية االإدارة 
والقيادة واالإحاطة بالتفا�سيل مما جعل جل حياته مليئة بالبناء. 
بنيت ال�سخ�سية القيادية عرب االأدوار التي قام بها يف �سن مبكرة 
منها ع�سويته يف وفد للمملكة الجتماع جامعة الدول العربية عام 
1380 هــــ / 1960م بلبنان، وزار باري�ض عام 1387 هـ / 1667 م 
بدعوة مـــن الرئي�ض ديغول وراأ�ض وفد اململكـــة اإىل بريطانيا عام 

1390 هـ / 1970 م ملناق�سة م�ستقبل اخلليج. 
اأمـــا عن جتربتـــه الداخلية، فبداأت مبهمة �سخمـــة واإ�سرتاتيجية 
)حيث كان ال �سيء يذكر موؤ�س�سيا( بقطاع الرتبية والتعليم، فكان 
اأول وزير للمعارف عام 1373 هـ / 1953 م ثم توالت امل�سوؤوليات 
التي اأنيطت بخادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
حيث عني وزيرًا للداخلية يف عام 1382هـ /1962 م ثم عني نائبًا 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء يف عام 1387 هـ، ويف عام 1395 هـ اأ�سبح 

وليًا للعهد ثم ملكًا للمملكة العربية ال�سعودية عام 1402 هـ. 
ولالأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي - رحمها اهلل 

- �ستة من االأبناء هم اأ�سحاب ال�سمو امللكي االأمراء واالأمريات: 
• في�ســـل -رحمـــه اهلل-: الرئي�ـــض العـــام لرعايـــة ال�سبـــاب 	

)�سابقـــًا(، متزوج من �ساحبة ال�سمـــو امللكي االأمرية منرية 
بنـــت �سلطـــان بـــن عبدالعزيـــز اآل �سعـــود، ولـــه مـــن االأبناء 
اأ�سحـــاب ال�سمو امللكـــي االأمراء واالأمريات: نـــواف، وخالد، 

وهيفاء، و�ساهيناز، ون�سرين. 
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• حممد: اأمـــري املنطقة ال�سرقيـــة متزوج مـــن �ساحبة ال�سمو 	
امللكي االأمـــرية جواهر بنت نايف بـــن عبدالعزيز اآل �سعود، 
ولـــه من االأبناء اأ�سحـــاب ال�سمو امللكي االأمـــراء واالأمريات: 

تركي، وخالد، وعبدالعزيز، ونوف، ونورة، وم�ساعل. 
• �سعـــود: نائب رئي�ـــض اال�ستخبارات العامـــة )�سابقًا( متزوج 	

مـــن �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية م�ســـاوي بنت م�ساعد بن 
عبدالعزيز اآل �سعود، وله مـــن االأبناء اأ�سحاب ال�سمو امللكي 

االأمراء واالأمريات: عبدالعزيز، وحممد، ونورة، و�سارة. 
• �سلطـــان: الرئي�ض العام لرعاية ال�سبـــاب »�سابقًا«، متزوج من 	

�ساحبـــة ال�سمـــو االأمرية اجلوهـــرة بنت في�سل بـــن تركي اآل 
�سعود، وله من االأبناء اأ�سحاب ال�سمو االأمريات: نوف، و�سارة. 

• خالـــد: ع�سو جمل�ـــض اأمنـــاء موؤ�س�ســـة االأمرية العنـــود بنت 	
عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي اآل �سعود اخلريية. 

• لطيفة: رئي�سة املجل�ض الن�سائي مبوؤ�س�سة االأمرية العنود بنت 	
عبدالعزيـــز بن م�ساعد بن جلوي اآل �سعود اخلريية -رحمها 
اهلل- متزوجة من �ساحـــب ال�سمو االأمري خالد بن �سعود بن 
حممـــد اآل �سعود، ولها ولدان هما �ساحـــب ال�سمو االأمريان: 

في�سل، و�سعود. 
وقد كتبت االأمرية العنود »رحمها اهلل« و�سيتها وكان ن�سها: »هذا 
مـــا اأو�ست به احلرة الر�سينة العنود بنـــت عبدالعزيز بن م�ساعد 
بن جلوي اأو�ست اأنها ت�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له واأن 
حممدًا عبـــده ور�سوله واأن عي�سى عبـــداهلل ور�سوله وكلمته األقاها 
اإىل مـــرمي وروح منـــه واأن اجلنة حـــق والنار حـــق واأن ال�ساعة اآتية 
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ال ريـــب فيها واأن اهلل يبعث من يف القبـــور، واأو�ست من خلفها من 
الذريـــة واالأقارب اأن يتقوا اهلل وي�سلحوا ذات بينهم، ويطيعوا اهلل 
ور�سولـــه اإن كانوا موؤمنـــني. واأو�ست بثلث مالهـــا اأن يجعل يف بيت 
يف حمـــل منا�سب، مـــن بلد الريا�ض يكون يف غلتـــه اأ�سحية واحدة 
لهـــا ولوالديهـــا، والباقي من الغلة بعـــد االأ�سحية ي�سرف يف وجوه 
الرب واأعمال اخلري كال�سدقة علـــى الفقراء من االقارب وغريهم 
وعمـــارة امل�ساجد وتعليق قرب املـــاء يف امل�ساجد يف اأوقات احلاجة 
اإىل ذلـــك و�سناعة طعام للفقراء يف رم�سان وغريه ح�سب ما يراه 
الوكيل وغري ذلك من وجوه الرب والنظر على الثلث املذكور لالأر�سد 
مـــن ذريتها ما تنا�سلوا االأقرب فاالأقرب من احتاج من ذريتها اإىل 
الفا�سل من الغلة فهو اأوىل به من غريه، �سهد على اعرتاف العنود 
املذكـــورة بالو�سيـــة املذكور عبـــداهلل بن فهد الطال�ســـي وفهد بن 
حممد الربيدي قاله الفقري اإىل اهلل عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز 
�ساحمه اهلل وكتبه مـــن اإمالئه اإبراهيم بن عبدالرحمن احل�سني 
و�سلـــى اهلل على نبينا حممد واآلـــه و�سحبه » وقد وفق اهلل اأبناءها 
الإطـــالق وقـــف يتمثل يف موؤ�س�ســـة خريية يحمل ا�سمهـــا وقد �سدر 
االأمـــر ال�سامـــي برقـــم 239/اأ بتاريخ 1420/10/22 هــــ القا�سي 
بتاأ�سي�ـــض موؤ�س�سة االأمرية العنـــود اخلريية، ويدار ذلك الوقف من 
خالل موؤ�س�سة اأوقاف العنود لال�ستثمار ال�سادر ترخي�سها بتاريخ 
1428/10/22هــــ ورقـــم 1010239620 وريع تلـــك اال�ستثمارات 
الوقفيـــة ت�سرف يف اأوجه الرب كما ن�ست عليـــه الو�سية واأغرا�ض 
املوؤ�س�سة امل�سار اإليها يف النظام االأ�سا�سي، ومن اأعمال الرب تاأ�س�ض 

مركز )وارف( لتنمية ال�سباب. 
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مركز األميرة العنود لتنمية الشباب »وارف«:. 4
هـــو مركـــز متخ�س�ـــض يهتـــم بتاأهيـــل وتنميـــة ال�سبـــاب وتعزيز 
م�ساركتهـــم يف الربامج اخلرييـــة والتطوعية، وتبنـــي واحت�سان 
مبـــادرات وم�ساريـــع �سبابية نوعيـــة، ليكون �ساحـــة تتالقى فيها 

القيادات ال�سابة مبراكز النفوذ والتاأثري. 
ويقـــوم مركـــز وارف بتاأ�سي�ض فروع يف مـــدن وحمافظات اململكة 
باالتفـــاق مـــع اجلمعيات اخلرييـــة، جلـــان التنميـــة، اأو اجلهات 
املهتمـــة بالعمل ال�سبابـــي )مثل اجلامعات( يف تلـــك املدن، ويتم 
االختيـــار بناء على قوة ن�ساط موؤ�س�سة االأمرية العنود اخلريية يف 

تلك املناطق، وحاجة املدينة لوجود اأن�سطة �سبابية فاعلة. 
ويتم عمل خطة زمنية �سنوية لربامج الفروع، لتفعيل دور ال�سباب 
يف العمـــل التنموي والتطوعي للمجتمع، يتم اعتمادها من االأمانة 
العامـــة ملوؤ�س�ســـة االأمرية العنـــود اخلريية. ويو�ســـح ال�سكل )3( 

فروع مركز وارف املوزعة يف اأنحاء اململكة:
ال�ســـكل )4(: فروع مركز وارف املوزعـــة يف اأنحاء اململكة لعامي 

2012 - 2013 م:

Warif Branches
Ally
Membership
Conference
Incubator
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أ برامجأمركزأوارف:أ	.

1. �إطالق �ملبادر�ت:
يقوم املركـــز باإطالق مبـــادرات تخدم ال�سباب وتهـــدف للتوعية 
وتعزيـــز ثقافـــة التطـــوع بـــني اأو�ساطهم، عـــن طريق اآليـــة اإنتاج 
املبـــادرات التـــي يتبناهـــا مركـــز وارف )وارف فرن�سايز( والتي 

�سناأتي على ذكرها الحقا.
كما ت�سدر عن مبادرات املركز عدد من املنتجات التي ت�ساهم يف 
توثيق االأن�سطة وامل�ساريع ل�سمـــان جودة التنفيذ و�سري اجراءات 
املتابعـــة، مثـــل االدلـــة االجرائيـــة ال�ساملـــة، الربامـــج التدريبية 

اخلا�سة باملبادرة، وغريها. وكان من تلك املبادرات:

• مبادرة »م�سجدي«:	
حتـــت �سعـــار » م�سجدي.. اأنقـــى واأطهر«.. هدفـــت اأول مبادرات 
مركـــز وارف اإىل تركيز اجلهـــود التطوعيـــة بال�سيانة والنظافة 
للم�ساجـــد. وقد بداأت املبادرة مب�ساجد االأمرية العنود اخلرية يف 
اململكـــة، متجهني منها للم�ساجد االأخرى، ح�سب ما يراه ال�سباب 

املتطوعني يف املركز الرئي�سي او يف الفروع.

• مبادرة »م�سروعي �لتطوعي �الول«:	
هو خطوة االأطفال االأوىل من عمر 8 -13 �سنة اإىل عامل التطوع، 
وتهـــدف املبـــادرة اإىل غر�ض املفاهيـــم التطوعيـــة واأبعادها عند 
الطفل واإىل تنميـــة روح العمل اجلماعي واحل�ض االداري لديهم، 
بتاأ�سي�سهـــم مل�سروعهـــم التطوعـــي االول عن طريـــق ور�ض العمل 
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واالن�سطة التي تعقد على ثالث مراحل: مرحلة امل�سجد، املدر�سة، 
واملجتمع. ويتم تنفيذ هذه املبادرة على يد متطوعات مركز وارف 

املوؤهالت يف جمال العمل التطوعي والتعامل مع الطفل.

2. دعم و�حت�سان �مل�ساريع �لتطوعية: 
لن�ســـر ثقافـــة العمل التطوعـــي وتعزيز امل�ساركـــة املجتمعية وروح 
املبـــادرة لـــدى ال�سباب، عمـــل مركـــز وارف على تقـــدمي الدعم 
واال�ست�ســـارات املهنيـــة للم�ساريـــع التطوعيـــة التي ت�سعـــى لتنمية 
املجتمـــع وتعزيز روح العطاء بني اأفـــراده، وذلك يف نواٍح متعددة 

كما يظهر يف ال�سكل )5(:
�سكل )5(: اأنواع الدعم املقدم من مركز وارف:

مقر �حلا�سنة�ملنطقة�ملدينةم
جلنة التنمية االأهليةاملنطقة ال�سرقيةحفر الباطن1
مركز التنمية االجتماعية االأهلية بنجرانجنرانجنران2
امل�ستودع اخلريي باأملجتبوكاأملج3
جمعية ال�ساحليةاملنطقة ال�سرقيةاالأح�ساء4
جلنة التنمية االجتماعية االأهلية برو�سة �سديرالريا�ض�سدير5
جلنة التنمية االجتماعية ب�سكاكااجلوف�سكاكا6
مركز فتاة الق�سيمالق�سيمبريدة7
جمل�ض �سباب منطقة الباحةالباحةالباحة8
جلنة التنمية االجتماعية االأهلية بحائلحائلحائل9

جمعية الرب بالقنفذةمكة املكرمةالقنفذة10
حتت التاأ�سي�ضاملدينة املنورةاملدينة املنورة11
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ويتـــم درا�سة طلب الدعم من قبل جلنـــة دعم امل�ساريع التطوعية 
يف املركـــز بعد تقدميها من جهة الطلب، وذلك مبراعاة عدد من 
املعايـــري ال�سابطة جلودة امل�ســـروع التطوعـــي وخمرجاته، ويتم 
تقييـــم امل�ساريـــع التطوعية، وتقومي تلك امل�ساريـــع غري امل�ستوفاة 
لل�سروط ببحث اإمكانية تطويرها مع جهة الطلب )جهة التنفيذ(، 

ليتم دعمها كمرحلة الحقة للتطوير.
وقــــد قدم املركــــز الدعم الأكرث مــــن 18 م�سروع تطوعــــي خالل عام 
2013م، تتبــــع لتنظيمــــات عامــــة اأو خا�ســــة اأو لتنظيمــــات املجتمــــع 

املدين، ونذكر منها:)6( 

• جمموعة »و�عي« �لقانونية:	
هي جمموعة تطوعية قانونيـــة، ت�سم كوكبة من خريجي القانون 
وال�سريعـــة وبع�ـــض االأق�ســـام االجتماعيـــة ر�سالتهم ن�ســـر الوعي 
القانـــوين يف املجتمـــع، مـــن خـــالل اإقامـــة دورات ولقـــاءات مـــع 
خمت�سني قانونيني و�سرعيني واال�ستفادة من االإعالم اجلديد يف 

�سبيل حتقيق هدفهم.

• مركز �ل�سر�كة �لتطوعي بجامعة �مللك �سعود:	
وهو مركز تطوعـــي تابع لربنامج ال�سراكـــة الطالبية بجامعة امللك 
�سعود، ويهدف اإىل توظيف الطاقات الطالبية يف االأعمال التطوعية 
التي ت�ساهم يف حتقيق مبداأ التكافل االجتماعي بني الفئات املختلفة 

من خالل �سراكة جمتمعية مب�ساندة اجلهات ذات العالقة.

)6(  للمزيد عن امل�ساريع التي مت دعمها من قبل مركز وارف، نرجو زيارة املوقع االلكرتوين 
www.warif.org :للمركز
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أ التدريب:	.
يقـــدم املركـــز الربامـــج التدريبيـــة املتخ�س�سة بتطويـــر وتاأهيل 
املتطوعـــني، وقيـــادات العمـــل التطوعي،وبرامـــج تطويـــر الذات 
وتنمية مهارات احلياة، وقد ا�ستفاد قرابة 4000 �ساب و�سابة من 

برامج التدريب لعام 2013م.
وتنق�سم اأن�سطة التدريب اإىل ق�سمني:

• برامج التطوع: تقدمي الربامج التدريبية املخ�س�سة بتطوير 	
وتاأهيل املتطوعني، على �سبيل املثال: الربنامج التدريبي قوة 
التطوع، اإعداد املدربـــني ال�سباب يف العمل التطوعي، اعداد 
القـــادة التنفيذيني يف العمل التطوعـــي، الدبلوما التطبيقية 
يف العمـــل التطوعي، �سهادة االعتمـــاد االإداري االأمريكية يف 

.)CVA( العمل التطوعي
• برامج تطوير الذات: اإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متميزة، 	

تلبـــي احتياج ال�سباب يف حياتهم، مثـــل: من اأنا ؟ )اكت�ساف 
الـــذات(، حياتي قراراتي، ال�سوبرمان )القيادة ال�سابة(، الـ 

Menu، 101 وظيفة.
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أ وارفأالإعلم:	.
ليكـــون وارف اكـــرث قربا، فهو ينتج ويرعـــى برامج اعالمية تعزز 
القيـــم احلياتيـــة الناجحـــة لـــدى ال�سبـــاب عرب و�سائـــل االعالم 

التقليدية وقنوات االعالم اجلديد:

• �لرب�مج �الإذ�عية:	
يتجه عدد كبري من ال�سباب اإىل االذاعة باعتبارها اأقرب الو�سائل 
ال�ستغالل اأوقات فراغهم خالل التنقالت ل�سهولة الو�سول اليها، 
لـــذا فقد اجتـــه مركز وارف لعقد �ســـراكات ناجحة مع االإذاعات 
ال�سبابيـــة، مثـــل اذاعـــة UFM، لعر�ض برامج اإذاعيـــة تعمل على 
غر�ـــض قيم �ساميـــة يف نفو�سهم، كربنامج حكايتـــي الذي يعر�ض 
منجزات ال�سباب من الطبقة الو�سطى، برنامج كلنا جود بعر�سه 
املبادرات ال�سبابية التطوعية املميزة، برنامج متكني الذي ي�سعى 
يف »متكـــني االأبطال« اإىل م�ساركة مبـــادئ النجاح يف ق�سة �ساب 
مـــع امل�ستمعني من ال�سبـــاب، و�سعيه يف »متكني اجلـــود« من ن�سر 
ثقافة املبادرة وامل�ساركـــة االجتماعية من خالل التطوع والريادة 

االجتماعية الفاعلة.

• �لرب�مج �لتلفزيونية: 	
لتعزيـــز ثقافة العمل التطوعـــي لدى ال�سباب وتنميـــة مهاراتهم، 
مت اللجـــوء اإىل الربامج التلفزيونية لعر�ض التجارب ال�سبابية يف 
هـــذا املجال، فقد مت عر�ـــض برنامج متطوعون علـــى قناة املجد 
الف�سائيـــة، الذي تتناف�ـــض فيه جمموعات وفـــرق تطوعية مكلفة 
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باإيجـــاد حلـــول مل�سكالت اجتماعيـــة، بيئيـــة اأو �سلوكية من خالل 
العمل املنظم ابتداء من الفكرة واالآليات اإىل التنفيذ والتقييم.

• و�رف و�لعامل �الفرت��سي:	
يعـــي مركـــز وارف االأهميـــة التـــي تتمتـــع بهـــا مواقـــع التوا�ســـل 
االجتماعي واملواقع االلكرتونية عموما والتطبيقات اخلا�سة بها، 
لعـــدة عوامل قـــد يكون من اأهمها قربها لفئـــة ال�سباب ومواكبتها 
ال�سريعة واملرنة الحتياجاتهم ولكونهم غاية وو�سيلة تلك االأدوات 
االإعالميـــة حيث ي�ست�سعـــرون مقدار التاأثري املمكـــن تقدميه من 
قبلهـــم. وقـــد كان تن�سيـــط دور وارف االعالمـــي �ســـواء كان يف 
موقعهـــا االلكـــرتوين اأو مواقع التوا�سل االجتماعـــي، وتفعيل دور 
و�سائل االعالم التقليديـــة بعر�ض موادها امل�سموعة واملرئية عرب 

تلك القنوات.

أ وارفأالدرا�شاتأوالبحوث:د.
يقدم وارف تقرير وطني عن التطوع يف اململكة م�ستعينًا باخلرباء 
ومقدما اأبحاث وا�ستطالعات الـــراأي العام لل�سباب، ليكون عمل 
وارف مبنـــي على اأُ�س�ض علمية تك�سف الواقـــع وتلبي االحتياجات 
وترفـــع مـــن م�ستـــوى الطموحـــات وقـــد مت ت�سكيل فريـــق �سبابي 
يقيـــم االأعمال اخلريية وتطويرها من خـــالل الزيارات املبا�سرة 
للم�ستفيدين النهائيني من برامج موؤ�س�سة االمرية العنود اخلريية 
وتقـــدمي روؤية تطويرية مبعايري عاملية تخدم املوؤ�س�سة واجلمعيات 

اخلريية االأخرى نحو جودة الرعوية والتمكني.
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أ »وارفأفرن�شايز«:	.
انطالقـــا مـــن االأهـــداف االإ�سرتاتيجيـــة ملركـــز وارف واأحدهـــا 
ا�ستغالل طاقة ال�سباب يف اململكة بكل الطرق املتاحة، مت ت�سميم 
برنامج لنقل اخلربة ال�سبابية ون�سر ثقافة تنمية ال�سباب ملختلف 
مناطق ومدن اململكة عن طـــرق عقد �سراكات حملية يف املناطق 
واملـــدن املختلفـــة وافتتاح فـــروع لـــوارف بقوالب مرنـــة ومنا�سبة 

ل�سباب املنطقة، نتبع يف وارف اآلية عمل وفق املراحل التالية:
• املرحلة االأوىل: بناء الفكرة ا�ستنادًا على احتياجات ال�سباب.	
• املرحلة الثانية: ت�سميم الربنامج والفعاليات واالن�سطة.	
• املرحلة الثالثة: تطبيـــق الربنامج والفعاليات واالأن�سطة على 	

عينة خمتارة من ال�سباب واحل�سول على التغذية الراجعة.
• املرحلة الرابعة: و�سع الربنامج كمنتج نهائي متكامل �ساماًل 	

االأدلة االجرائية واآلية العمل.
• املرحلة اخلام�سة: عقد �سراكات وطنية حملية مع اجلمعيات 	

ال�سبابيـــة والتطوعية واخلريية مبختلف انحاء اململكة، يقوم 
وارف مبوجبهـــا بتاأهيل وتدريب ال�سبـــاب القيادي التطوعي 

مع تقدمي دعم مادي الإطالقه.



233

�سكل )4(: وارف فرن�سايز:

اأنواع الدعم املقدم
من وارف

مقر االجتماع
وور�ش العمل

مقر االجتماع
وور�ش العمل

دعم اخلطة 
الت�سويقية 
والإعالنية 
والإعالمية

مظلة
ر�سمية

الدعم
املايل

اال�شت�شارات
املهنية

أ العلقاتأوالربامجأالدولية:و.
هـــذا الق�ســـم ي�سع ن�ســـب عينيه الطاقـــات املبدعـــة الكامنة يف 
ال�سبـــاب ال�سعودي، حيث يقـــوم بتفعيل دورهـــم يف نقل التجربة 
ال�سعودية يف جمال العمل اخلريي التنموي والتطوعي اإىل العامل، 
باالإ�سافـــة اإىل اال�ستفـــادة من اخلربات الدولية التـــي من �ساأنها 
تو�سيع دارك ال�سباب ال�سعودي واآفاقهم، ونقل اأف�سل املمار�سات 
والنماذج الدولية بعد موائمتها حلاجات املجتمع ال�سبابي املحلي.

وقد عمـــل وارف على 15 برناجمًا دوليًا خالل العام 2013م  من 
خالل ال�سراكات والعالقات الناجحة مع اأبرز املنظمات الدولية.
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أ أال�شراكات:	.
جدول )4(: ال�سراكات مع مركز وارف:

�لرئا�سة �لعامة لرعاية �ل�سباب
• نبذة عن �ل�سر�كة	

تت�سمـــن ال�سراكة مع الرئا�سة تطوير برامج �سبابية م�سرتكة واال�ستفادة 
مـــن مرافق الرئا�سة العامـــة لرعاية ال�سباب يف اململكـــة، واإن�ساء قاعدة 
بيانات لل�سباب املتميز لتكون مرجعا هاما يف امل�ساركات املحلية الدولية

• �ملخرجات	
مع�سكر �سنوي للعمل التطوع على م�ستوى اململكة بطولة دوري احلواري والتي 

تهدف اإىل حت�سني البيئة الداخلية للحواري واحلد من اأ�سرار املخدرات
برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي

• نبذة عن �ل�سر�كة	
تعد �سراكة وارف مع الربنامج االإمنائي �سراكة اإ�سرتاتيجية لدرا�سة واقع 
العمـــل التطوعي يف اململكة وتقدمي تقريـــر وطني بذلك، كما �سيتم و�سع 
خطـــة مركـــز وارف خالل الثـــالث �سنوات القادمة بنـــاء على خمرجات 
االإ�سرتاتيجية الوطنيـــة لل�سباب يف اململكة العربية ال�سعودية وا�ستقطاب 

اأف�سل التجارب الدولية يف التطوع
• �ملخرجات	

و�سع خطة وارف خالل الثالث �سنوات القادمة واالحتياج الب�سري واملادي، 
تقدمي تقرير وطني عن التطوع يف اململكة، تواأمة مع منظمتني دولية

Ufm �إذ�عة

• نبذة عن �ل�سر�كة	
يرعـــى مركز وارف عدد من الربامج االذاعية املميزة مع االإذاعة وذلك 
لتعزيز قيم النجـــاح يف احلياة وتعميم التجارب ال�سبابية املتميزة ومتت 
ال�سراكـــة مع االإذاعة علـــى اأ�سا�ض الروح ال�سبابية التـــي متتلكها وكذلك 

للو�سول لل�سباب باأ�ساليب متنوعة وم�سوقة يف نف�ض الوقت
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• �ملخرجات	
عر�ـــض مناذج �سعوديـــة �سابة من الطبقـــة الو�سطـــى، ا�ستطاعت حتقيق 
جناحـــات يف اأ�سعدة خمتلفة، ا�سدار كتيب مبـــادئ النجاح وتوزيعه على 
متقدمي برنامج حافز عمل حما�سرات حتفيزية يف ال�سنوات التح�سريية 

�ملعهد �لعربي الإمناء �ملدن
مبادرة �الأطفال و�ل�سباب يف �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا

• نبذة عن �ل�سر�كة	
متتاز هذه ال�سراكـــة باأنها ت�ستقطب اأف�سل املنظمـــات والهيئات الدولية 
التي لها نف�ض االهتمام يف جمال ال�سباب يف العامل، وتقدمي اال�ست�سارات 
املتخ�س�ســـة يف برامج تنمية ال�سبـــاب مثل حلول البطالة، واإيجاد فر�ض 

العمل، وامل�ساكل املالية لدى ال�سباب، من خالل جتارب عربية وحملية.
• �ملخرجات	

التعـــرف علـــى املنظمات الدولية مثـــل البنك الـــدويل، واملنظمة الدولية 
لل�سباب، تقدمي وارف كنموذج حملي ملوؤ�س�سات املجتمع املدين يف اململكة

وز�رة �لعمل �ل�سعودية
• �ملخرجات	

ن�ســـر ق�س�ض ال�سباب املكافـــح لل�سباب، تقدمي م�ساهمـــات متعلقة باأثر 
العمل التطوعي يف احل�سول على وظيفة 

�سركة تطوير �لتعليم �لقاب�سة
• نبذة عن �ل�سر�كة	

يقوم مركـــز وراف بتطوير م�سروع العمل التطوعـــي يف املدار�ض بالتعاون 
مـــع �سركة تطوير التعليـــم القاب�سة �سمن اإطار مذكـــرة التفاهم التي مت 
التوقيع عليها. وتعد هذه ال�سركة من اأهم ال�سركات التعليمية التي تهدف 
اإىل تنفيـــذ م�ساريع تطويرية يف اخلدمـــات التعليمية املبا�سرة وامل�ساندة، 
باالإ�سافـــة اإىل تطوير واإن�ساء وامتالك وت�سغيـــل ال�سركات التابعة وتنفيذ 
االأعمال واالأن�سطة ذات العالقة، واال�ستثمار يف جمال اخلدمات التعليمية

• �ملخرجات	
م�ســـروع العمل التطوعـــي يف املدار�ـــض، واإن�ساء وحدة التطـــوع يف �سركة 

تطوير التعليم لتعميم النفع لطلبة املدار�ض.





الثامن عشر:
مواقع تطوعية تهمك
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جدول )5(: مواقع تطوعية تهمك:

1

وزارة ال�سوؤون االجتماعية ال�سعودية�جلهة
www.mosa.gov.sa�ملوقع

العربيـــة نبذة عنه اململكـــة  يف  االجتماعيـــة  ال�ســـوؤون  وزارة 
ال�سعودية

 

2

موؤ�س�سة االمرية العنود اخلريية�جلهة
www.alanood.org.sa�ملوقع

موؤ�س�سة �سعوديـــة خريية خا�سة، وتهدف اإىل تاأ�سي�ض نبذة عنه
وتنمية االأوقاف باأعلى معدالت اال�ستثمار كفاءة،

 

3

مركز االأمرية العنود لتنمية ال�سباب )وارف(�جلهة
www.warif.org�ملوقع

نبذة عنه
مركز يهتم بتاأهيل وتنمية ال�سباب وتعزيز م�ساركتهم 
يف الربامـــج اخلرييـــة والتطوعية، وتبنـــي واحت�سان 
مبادرات وم�ساريع �سبابية نوعية تابع ملوؤ�س�سة االمرية 

العنود اخلريية.
 

4

مركز تنمية املبادرات التطوعية )ت�سامي(�جلهة
www.tasamy.com�ملوقع

نبذة عنه
يهدف اإىل احت�ســـان وتنمية املبـــادرات واملجموعات 
التطوعيـــة ال�سبابيـــة تابـــع ملوؤ�س�سة الوليـــد بن طالل 

اخلريية م�سروع
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5

موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية�جلهة
www.kkf.org.sa�ملوقع

نبذة عنه
تهدف املوؤ�س�ســـة اإىل االإ�سهام ب�سكل احرتايف ممنهج 
يف التنميـــة االجتماعية امل�ستدامـــة يف اململكة العربية 

ال�سعودية
 

6

اجلمعية ال�سعودية للعمل التطوعي )تكاتف(�جلهة
www.sv.org.sa�ملوقع

نبذة عنه
جمعيـــة �سعودية متخ�س�سة غـــري ربحية ت�سعى لن�سر 
ثقافـــة العمـــل التطوعـــي وتعزيـــز مفهـــوم املواطنـــة 

ال�ساحلة
 

7

جمعية النه�سة اخلريية الن�سائية�جلهة
www.alnahda-ksa.org�ملوقع

جمعية خرييـــة غري ربحية، تهـــدف اإىل متكني املراأة نبذة عنه
اقت�ساديًا واجتماعيًا

 

8

اأكادميية دله للعمل التطوعي�جلهة
www.dallahacademy.com�ملوقع

نبذة عنه
تعمـــل على اإعـــداد وتاأهيل ال�سباب للعمـــل التطوعي، 
االجتماعيـــة  امل�سوؤوليـــة  اإدارة  برامـــج  اأحـــد  وهـــي 

مبجموعة دله الربكة
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9

مركز االأمري �سلمان لل�سباب�جلهة
www.psyc.com�ملوقع

مركـــز يعمل علـــى جتذير ثقافة التميـــز لدى ال�سباب نبذة عنه
للم�ساهمة يف بناء قادة للم�ستقبل

11

جمعيـــة ماجـــد بـــن عبدالعزيـــز للتنميـــة واخلدمات �جلهة
االجتماعية

www.majidsocirty.com�ملوقع

جمعية ت�سعى اإىل تطبيـــق اآليات متكني االأفراد داخل نبذة عنه
جمتمعاتهم حتقيقًا ملفهوم التنمية امل�ستدامة

11

�سواعد عذيب )تابعة ملجموعة عذيب(�جلهة
www.atheebsd.com�ملوقع

جلنـــة تطويريـــة �سبابيـــة ت�سعـــى ال�ستثمـــار طاقـــات نبذة عنه
ال�سباب جتاه اأدوارهم يف املجتمع

12

�جلهة
منتدى الغد

)التابع ملوؤ�س�سة الغد(
www.alghadforum.org.sa�ملوقع

نبذة عنه
تتطلـــع موؤ�س�ســـة الغـــد الأن تكـــون حمـــركًا رئي�سيًا يف 
تهيئـــة بيئـــة منا�سبـــة وحمفـــزة لل�سبـــاب ال�سعـــودي 
ودعـــم م�ساركتهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة بكافة 

جماالتها
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13

املركز ال�سعودي للعمل التطوعي�جلهة
www.vw-center.org�ملوقع

نبذة عنه
التطوعـــي  تطوير  العمـــل  يف  متخ�س�ـــض  مركـــز 
االجتماعـــي، من خـــالل تقدمي الدرا�ســـات والبحوث 
واال�ست�سارات، وخدمـــات التدريب والتطوير، لتعزيز 

ون�سر ثقافة العمل التطوعي عرب االإنتاج املعريف
 

14

عامل التطوع العربي�جلهة
www.arabvolunteering.org�ملوقع

موقـــع متخ�س�ـــض يف العمل التطوعي واملتطوعني يف نبذة عنه
العامل العربي.

 

15

املر�سد العربي للعمل التطوعي�جلهة
www.volobs.org�ملوقع

نبذة عنه
مر�ســـد رائد يربـــط اأن�سطـــة وممار�ســـات متطوعي 
الوطـــن العربي اأفـــرادًا وموؤ�س�سات مـــن خالل �سبكة 

معلومات با�ستخدام التقنيات االإعالمية احلديثة.
 

16

فور �سباب�جلهة
www.4shbab.com�ملوقع

مركـــز �سبابي يخاطب كل ال�سبـــاب بطريقة ع�سرية نبذة عنه
لتطويرهم با�ستخدام كافة الو�سائل االإ�سالمية
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17

موؤ�س�سة االمارات لتنمية ال�سباب )تكاتف(�جلهة
www.takatof.ae�ملوقع

نبذة عنه
تعزيز ثقافة العمل التطوعـــي وح�سد االفراد واملوارد 
الإيجـــاد حلول خالقة وم�ستدامـــة الحتياجات املجتمع 

املحلي.
 

18

جمعية نه�سة املحرو�سة�جلهة
www.nahdetelmahrousa.org�ملوقع

تعد نه�ســـة املحرو�سة اأول ح�سانـــة لالأفكار التنموية نبذة عنه
املبتكرة يف ال�سرق االو�سط واملنطقة العربية

 

19

معهد تعلُّم االهتمام�جلهة
www.learningtocare.com�ملوقع

نبذة عنه

يقـــدم اال�ست�ســـارات والتدريب وتنمية املـــوارد عالية 
اجلـــودة يف خمتلف نواحي العمـــل التطّوعي، لتحقيق 
الهدف طويل املدى برفع عدد املتخ�س�سني يف جمال 
العمل التطوعـــي وحت�سني م�ستواهم مبا يخّولهم ن�سر 
العمـــل التطّوعي وتي�سريه وحت�سينه يف خمتلف اأرجاء 

املنطقة العربية وحتى خارجها.
 

21

مركز قطر للعمل التطوعي�جلهة
www.affva.com�ملوقع

وتدريبهـــم نبذة عنه املتطوعـــني  با�ستقطـــاب  مهتـــم  مركـــز 
وتثقيفهم للم�ساركة يف م�ساريع التنمية ال�ساملة
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21

�جلهة
برنامج االأمم املتحدة للمتطوعني

UNV

www.unv.org�ملوقع

نبذة عنه

ي�ساعـــد علـــى ت�سجيع وتنميـــة العمـــل التطوعي كقوة 
داعمة للتنميـــة امل�ستدامة، حيث يقـــدم اال�ست�سارات 
االإ�سرتاتيجيـــة واإتاحـــة الفر�ض التطوعيـــة مب�ساهمة 
املتطوعـــني يف الربامج االمنائيـــة للمجتمعات، وذلك 
مـــن خـــالل امل�ساركـــة الفعالـــة مـــع حكومـــات الدول 
ومنظمـــة االأمم املتحـــدة والقطاعـــات غـــري الربحية 

والقطاع اخلا�ض.
 

22

�جلهة
خدمة التطوع االلكرتوين

Online Volunteering service

www.onlinevolunteering.org�ملوقع

نبذة عنه
موقـــع مقدم مـــن برنامج االمم املتحـــدة للمتطوعني 
UNV، يربط املتطوعني بالفر�ـــض التطوعية العاملية، 

وباملخت�سني وامل�ست�سارين يف التطوع.
 

23

�جلهة
موؤ�س�سة انرجايز املحدودة

.Energizein Inc

www.energizeinc.com�ملوقع

نبذة عنه
هـــي موؤ�س�ســـة عامليـــة تقـــدم التدريـــب واال�ست�سارات 
والن�ســـر يف العمـــل التطوعـــي حتديدًا، وتقـــدم اأغلب 

خدماتها الكرتونيا.
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24

املنظمة الدولية للجهود التطوعية IAVE�جلهة
www.learningtocare.com�ملوقع

نبذة عنه
املنظمـــة الدولية الوحيدة التـــي مهّمتها تعزيز العمل 
التطّوعـــي واالحتفاء به وتعزيزه عاملًيا، ويتبع املنظمة 
عـــدد من احللفـــاء واملمثلـــني االقليميـــني يف املناطق 

والدول، حيث تفعل
 

25

جمل�ض االعتماد االأمريكي يف اإدارة التطوع CCVA�جلهة
www.cvacert.org�ملوقع

نبذة عنه
ويقدم هذا املجل�ض االعتماد العاملي الوحيد يف جمال 
ادارة املـــوارد يف العمليـــات التطوعيـــة، والـــذي مينح 

للعاملني يف اإدارة املتطوعني
 

26
 The Association for Healthcare Volunteer Resource�جلهة

Professionals )AHVRP(
www.ahvrp.org�ملوقع

ويقدم االعتماد العاملي يف االدارة التطوعية ال�سحيةنبذة عنه
 

27

e-volunteerism�جلهة

www.e-volunteerism.com�ملوقع

جملة الكرتونية متخ�س�سة يف العمل التطوعي وقادة نبذة عنه
التطوع.
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28

Action Without Borders�جلهة

www.idealist.org�ملوقع

نبذة عنه
موقـــع الكـــرتوين عاملـــي ي�سهـــل عمليـــة ا�ستقطـــاب 
املتطوعـــني من كافة اأرجاء العامل عـــن طريق قاعدة 

بيانات �سخمة.
 

29

Go Overseas�جلهة

www.gooverseas.com�ملوقع

موقـــع يعطي املتطوع املتنقل دوليـــا املعلومات الكافية نبذة عنه
عن الدول التي �سيقوم بالتطوع فيها.

 

31

ICVolunteers�جلهة

www.icvolunteers.org�ملوقع

برنامج تطوعي عاملي يقوم بتن�سيق وادارة الفعاليات نبذة عنه
وامللتقيات غري الربحية.

 

31

Links for Change�جلهة

www.links4change.com�ملوقع

موقـــع الكرتوين عاملـــي يربط املنظمـــات الباحثة عن نبذة عنه
متطوعني مبتطوعني موؤهلني.

 

32

The Ethical Volunteer�جلهة

www.theethicalvolunteer.com�ملوقع

موقـــع يقـــدم التجربـــة التطوعيـــة عن طريـــق اأفالم نبذة عنه
وثائقية بغر�ض تدريب وتاأهيل املتطوع تطبيقيا.
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33

World Wide Helpers�جلهة

www.worldwidehelpers.org�ملوقع

نبذة عنه
موقـــع الكـــرتوين عاملي ميكـــن املتطوعني مـــن ايجاد 
م�ساريـــع تطوعية غـــري مكلفة اأو بتكاليـــف منخف�سة 
ن�سبيـــا حـــول العـــامل، وتكـــون لهـــم الفر�ســـة بعر�ض 

م�سروعهم عرب املنظمات غري الربحية.
 

34

Koodonation�جلهة

www.koodonation.com�ملوقع

مهـــام تطوعيـــة ب�سيطـــة ت�سلـــك من منظمـــات غري نبذة عنه
ربحية حول العامل عن طريق االنرتنت

 

35

VolunteerIn�جلهة

www.volunteerin.org�ملوقع

موقع للمنظمـــات غري الربحيـــة، ت�ستطيع من خالله نبذة عنه
ا�ستقطاب املتطوعني جمانا

 

36

Skills for change )By: Sparked(�جلهة

www.skillsforchange.com�ملوقع

نبذة عنه
موقـــع عاملـــي تربـــط املتطوعـــني الباحثني عـــن مهام 
تطوعية �سغرية توؤدى عن طريق االنرتنت باملنظمات 

الباحثة عنهم، والعك�ض.
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37

Points of light�جلهة

www.pointsoflight.org�ملوقع

يعمل على ت�سجيع ودعم املبـــادرات التطوعية وقيادة نبذة عنه
التاأثري

38

H - 4�جلهة

www.4-H.org�ملوقع

نبذة عنه
تعـــد هذه املنظمة من اأكرب املنظمـــات لتنمية ومتكني 
ال�سباب، وذلك بو�سولهم اإىل اأكرث من 7 ماليني �ساب 

يف املدن الرئي�سية والثانوية وال�سواحي واالأرياف





التاسع عشر:
المراجع



�لتا�سع ع�سر: �ملر�جع

250



251

أ ا	ول/أالكتب:	.
• اأبـــادي، الفريوز، القامو�ض املحيـــط، دار اجليل م�سورة عن 	

طبعة البابي احللبي، بريوت، 1371 هـ.
• ابـــن خلـــدون، عبدالرحمن بن حممد، مقدمـــة ابن خلدون، 	

الطبعة االأوىل، مكتبة لبنان وبريوت، عام 1992م.
• االأمانة العامـــة ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربي، النظام 	

املوحـــد للتطـــوع واإعـــداد املتطوعـــني الأعمال الدفـــاع املدين 
مبجل�ـــض التعاون لـــدول اخلليـــج العربيـــة، الطبعـــة الثالثة، 

1423هـ.
• الثعالبـــي، عبدامللك بـــن حممد - حتقيق وليـــد احل�سني -، 	

مراآة املـــروات، الطبعة االأوىل، دار احلكمـــة، الريا�ض، عام 
1419هـ.

• احلـــزمي، د. يو�سف، اأركان القيـــادة، دار ال�سالم، الريا�ض، 	
عام 1429هـ.

• احلـــزمي، د. يو�ســـف، اأفـــكار يف التنمية ال�سيا�سيـــة، الطبعة 	
االأوىل، دار ابن االأزرق، بريوت، 2012.

• احلـــزمي، د. يو�سف، العمل اخلريي عنـــد امللك عبدالعزيز، 	
كر�ســـي االمري �سلمـــان بن عبدالعزيز للدرا�ســـات التاريخية 

واحل�سارية للجزيرة العربية، الريا�ض، 1433هـ.
• احلـــزمي، د. يو�سف، امـــراأة ا�ستثنائية زوجـــة ملك، موؤ�س�سة 	

العنود اخلريية، الريا�ض، 1427هـ.
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• احلزمي، د. يو�سف، قوانني احلياة اإياك اأن تك�سرها، دار ابن 	
االأزرق، الريا�ض، 1432هـ.

• ال�سلومـــي، د. حممـــد، القطـــاع اخلريي ودعـــاوي االإرهاب، 	
الطبعة االأوىل، جملة البيان، 1424هـ.

• الفقـــي، د. اإبراهيـــم، العمـــل اجلماعـــي، الرايـــة للن�ســـر، 	
القاهرة، 2010م.

• القر�ســـاوي، د. يو�سف، اأ�سول العمـــل اخلريي يف االإ�سالم، 	
دار ال�سروق، القاهرة، عام 2008م،

• جمـــال، عظيـــم واآخر، قوة العطـــاء، الطبعـــة الثانية، مكتبة 	
جرير، الريا�ض، 2011م.

• �سعود بن حممد، اململكة العربية ال�سعودية وال�سجل االأبي�ض 	
للم�ساعـــدات اخلارجية، وزارة التعليم العايل، الريا�ض عام 

1422هـ.
• فرير، اآندي واآخرون، الدليـــل االأ�سا�سي الإدارة برامج العمل 	

التطوعي، مركز بناء الطاقات، 1431هـ.
• قنديل، د. اأماين، اأخالقيات العمل التطوعي، موؤ�س�سة العنود 	

اخلريية، الريا�ض، 1430هـ.
• قنديـــل، د. اأمـــاين، الدور املـــدين ملنظمـــات املجتمع املدين 	

مـــن اخلريية اإىل التمكـــني، الطبعـــة االأوىل، موؤ�س�سة العنود 
اخلريية، عام 1430هـ.

• قنديـــل، د. اأماين، ثقافة التطوع، موؤ�س�ســـة العنود اخلريية، 	
الريا�ض، 1430هـ.
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• مان، مي�سيل - نقلها للعربية: عادل الهواري و�سعد م�سلوح- 	
مو�سوعة العلوم االجتماعية، الطبعة االأوىل - مكتبة الفالح، 

بريوت 1414هـ.
• جمموعـــة باحثـــني، التطـــوع واملتطوعون يف العـــامل العربي، 	

ال�سبكة العربية للمنظمات االهلية، 2000.
• جمموعـــة موؤلفـــني، االإ�سهـــام االقت�ســـادي واالجتماعـــي يف 	

املنظمات االأهلية العربية يف الدول العربية، االأردن- لبنان-
م�سر- تون�ض، 1999م.

• مركز جون جريهارت لالأعمـــال اخلريية وامل�ساركة املدنية، 	
موجـــز احللـــول التطوعيـــة لـــدى املوظفـــني: برنامـــج تطوع 
املوظفـــني، املو�سوعـــة العربيـــة للعطاء االجتماعـــي، جمل�ض 

املوؤ�س�سات، 2008.
• ميهـــايل، د. باتري�سيـــا، تعلـــم االهتمـــام، جمعيـــة خدمـــات 	

التطوع، بريوت، 2009م.
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أ ثانيا/أالدرا�شاتأوال	بحاث	.
• البـــاز، د. را�سد، ال�سباب والعمـــل التطوعي، املركز الوطني 	

الأبحاث ال�سباب - جامعة امللك �سعود، الريا�ض،2002م.
• الربكاتـــي، عمـــر، االأثـــر االقت�ســـادي لالأعمـــال التطوعية، 	

الريا�ض، 1429هـ
• ال�سايجـــي، د. حميد، العمل التطوعـــي اأهميته - معوقاته - 	

عوامل جناحه، اأ�سبار، 2007م.
• ال�سهراين، معلـــوي، العمل التطوعي وعالقته باأمن املجتمع، 	

جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، الريا�ض، 1428هـ.
• الطوي�سي، با�سم، مكانة العمل التطوعي يف موؤ�س�سات املجتمع 	

املدين االردين، دار �سندباد للن�سر والتوزيع، االردن، 2011.
• القعيد، د. اإبراهيم، و�سائـــل ا�ستقطاب املتطوعني واالنتفاع 	

االأمثل بجهودهم، الندوة العاملية لل�سباب االإ�سالمي، 1997م
• املـــرواين، د. نايف، العمـــل التطوعي اإ�سكاالتـــه وتطبيقاته، 	

عام 1432 هـ.
• برنامج تنمية امل�ساركة PDP )بدون تاريخ(، التطوع والعمل 	

التطوعـــي: املفاهيـــم والق�سايا ومهـــارات التخطيط وادارة 
املتطوعني، م�سر.
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أ ثالثا/أاملواقعأاللكرتونية	.
• التطـــوع االلكـــرتوين لربنامـــج االأمم املتحـــدة للمتطوعـــني، 	

https://www.onlinevolunteering.org ،2013
• اجلمعيـــة ال�سعوديـــة للعمـــل التطوعـــي )تكاتـــف(، 2013، 	

/www.sv.org.sa

• 	www.998.gov.sa ،املديرية العامة للدفاع املدين، 2012م
• 	www.iave.org ،2013 ،املنظمة الدولية للجهود التطوعية
• 	www.iyfnet.org ،2013 ،املنظمة الدولية لل�سباب
• 	،Youth Action Net، 2011 برنامج 

www.youthactionnet.org

• 	www.unv.org ،2013 ،برنامج االأمم املتحدة للمتطوعني
• جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، 2012م، اأخبار اجلامعة، 	

www.kfupm.com

• 	www.dca.org.sa ،2013 ،جمعية االأطفال املعوقني
• 	www.alnahda-ksa.org ،2013 ،جمعية النه�سة الن�سائية
•  دائرة املعارف الربيطانية، عام 2012م،	

www.britannica.com

• 	www.sakura-almamlakh.com ،ساكورا اململكة، 2012م�
• �سركـــة �سيدكـــو القاب�ســـة، امل�سوؤوليـــة االجتماعيـــة، 2013، 	

www.sedco.com

• 	www.arabvolunteering.org ،عامل التطوع العربي، 2012م
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• 	،2012 ،World Volunteer Webمبادرة 
www.worldvolunteerweb.org

• 	،2012 التطـــوع،  اإدارة  يف  االأمريكـــي  االعتمـــاد   جمل�ـــض 
www.cvacert.org

• 	،2013 ،Totally Englishجمموعة 
www.about.me/totallyEnglish

• مركـــز االمـــرية العنـــود لتنميـــة ال�سبـــاب - وارف، 2013، 	
www.warif.org

•  مركز فتاة الق�سيم التنموي، 2013،	
www.fatatalqassim.com

•  م�سروع ق�ستي التطوعي، 2013،	
www.mystorykids.blogspot.com

• 2012م،	 �سراكـــة(،  وال�سبـــاب  )نحـــن  الغـــد   منتـــدى 
www.alghadforum.org.sa

• 	www.un.org ،2013 ،منظمة االأمم املتحدة
• نادي حياة - جامعة امللك �سعود، 2012م، النبذة التعريفية، 	

www.life-ksu.org

• 	www.mep.gov.sa ،1434 ،وزارة االقت�ساد والتخطيط
• 	www.mosa.gov.sa ،2013 ،وزارة ال�سوؤون االجتماعية





د. يو�سف بن عثمان �حلزمي
اإداري واقت�سادي �سعودي من مواليد عام 1964م ح�سل على درجة 
البكالوريو�ـــض يف العلـــوم ال�سيا�سيـــة عـــام 1987م والدبلوم العايل 
يف العلـــوم املالية وامل�سرفيـــة االإ�سالمية عـــام 1992م واملاج�ستري 

1997م ودرجة الدكتوراه يف فل�سفة االقت�ساد عام 2004م. 
�سغـــل املوؤلف خم�ـــض وع�سرين �سنة يف العمـــل التطوعي واخلريي 
املحلـــي والدويل كمديـــر ال�سئـــون االدارية ثم نائـــب مدير بهيئة 
االإغاثـــة االإ�سالميـــة العامليـــة يف باك�ستـــان عـــام 1989م ومديـــر 
اإدارة املكاتب املحلية عـــام 1990م ومديرًا اإقليميا باالأردن للعام 
1991م، كمـــا قام خـــالل الفرتة باإعـــادة هيكلـــة وتطوير مكاتب 

الهيئة يف األبانيا ومكتب رابطة العامل االإ�سالمي يف الفلبني. 
يعمـــل املوؤلـــف منـــذ عـــام 2001م اأمينـــًا عامـــًا ملوؤ�س�ســـة العنود 
اخلرييـــة ومديرًا تنفيذيـــا ملوؤ�س�سة العنـــود لال�ستثمار )الوقف(، 
املوؤلـــف ع�ســـوًا بالعديد من املجال�ـــض، فهو رئي�ســـًا دوريًا ملجل�ض 
تن�سيـــق العمل اخلـــريي، وع�سو جمل�ـــض اإدارة موؤ�س�سة احلرمني 
)�سابقـــًا(، وع�سو جمل�ض مركز االأمـــري �سلمان الأبحاث االإعاقة، 
وع�سو جمل�ض اإدارة ال�سندوق اخلريي بجامعة االإمام حممد بن 



�سعود االإ�سالميـــة، وع�سو يف جمعية االقت�ساد ال�سعودية، وع�سو 
يف اجلمعيـــة ال�سعوديـــة لـــالإدارة، وع�ســـو يف جمل�ـــض امل�سوؤولية 
االجتماعيـــة مبنطقة الريا�ض واملمثل للموؤ�س�سة االأوروبية العربية 

»غرناطة« ب�سبه اجلزيرة العربية. 
قـــدم املوؤلف العديد مـــن اال�ست�سارات اخلرييـــة وراأ�ض فرق عمل 
تاأ�سي�ـــض ومنها: رئي�ـــض اللجنة التنفيذية لنـــدوة وفعاليات خادم 
احلرمـــني ال�سريفـــني امللك فهـــد بـــن عبدالعزيز »رحمـــه اهلل«، 
ورئي�ـــض تاأ�سي�ـــض فريـــق موؤ�س�سة امللـــك فهد اخلرييـــة، و�سندوق 
الوئام اخلريي برئا�سة �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية لطيفة بنت 
فهـــد بـــن عبدالعزيز، و�سنـــدوق االأمرية م�ساوي لتنميـــة املراأة، 
وموؤ�س�ســـة الوالـــدة ح�ســـة ال�سديـــري اخلريية و�سنـــدوق االأمري 

حممد بن �سعود بن فهد لدعم امل�ساريع ال�سغرية »نامي«. 
قـــدم املوؤلف العديد من الكتب والدرا�ســـات والندوات وله خم�سة 
ع�ســـر موؤلف منهـــا يف العمل اخلـــريي: امـــراأة ا�ستثنائية )زوجة 
ملـــك( -عا�ســـت بعـــد اأن ماتـــت- العمـــل اخلـــريي عنـــد امللـــك 
عبدالعزيـــز - قوة التطوع، وكيـــف ت�سبح بطاًل يف )3( �ساعات، 

والتمكني: م�ستقبل املجتمع املدين واخلريي ال�سعودي.







عنأاملوؤلف:
1964م  عام  مواليد  من  �سعودي  واقت�سادي  اإداري 
ال�سيا�سية  العلوم  البكالوريو�ض يف  ح�سل على درجة 
املالية  العلوم  يف  العايل  والدبلوم  1987م  عام 
واملاج�ستري  1992م  عام  االإ�سالمية  وامل�سرفية 
عام  االقت�ساد  فل�سفة  يف  الدكتوراه  ودرجة  1997م 

2004م. 
ا�ستغل املوؤلف خم�ض وع�سرين �سنة يف العمل التطوعي 
واخلريي املحلي والدويل كمدير لل�سوؤون االإدارية ثم 
نائب مدير هيئة االإغاثة االإ�سالمية العاملية يف باك�ستان عام 1989م ومدير اإدارة 
قام  كما  1991م،  للعام  باالأردن  اإقليميا  ومديرًا  1990م،  عام  املحلية  املكاتب 
خالل الفرتة باإعادة هيكلة وتطوير مكاتب الهيئة يف األبانيا ومكتب رابطة العامل 

االإ�سالمي يف الفلبني. 
يعمل املوؤلف منذ عام 2001م اأمينًا عامًا ملوؤ�س�سة العنود اخلريية ومديرًا تنفيذيا 
فهو  املجال�ض،  من  بالعديد  ع�سوًا  املوؤلف  )الوقف(،  لالإ�ستثمار  العنود  ملوؤ�س�سة 
رئي�سًا دوريًا ملجل�ض تن�سيق العمل اخلريي، وع�سو جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة احلرمني 
جمل�ض  وع�سو  االإعاقة،  الأبحاث  �سلمان  االأمري  مركز  جمل�ض  وع�سو  )�سابقًا(، 
اإدارة ال�سندوق اخلريي بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، وع�سو جلنة 
بن  را�سد  ل�سندوق  العلمية  الهيئة  وع�سو  بالريا�ض،  التجارية  بالغرفة  االأوقاف 
اجلمعية  وع�سو  ال�سعودية،  االقت�ساد  جمعية  وع�سو  االأوقاف،  لدرا�سات  دايل 

ال�سعودية لالإدارة، واجلمعية ال�سعودية للتاريخ. 
ومنها:  تاأ�سي�ض  عمل  فرق  وراأ�ض  اخلريية  االإ�ست�سارات  من  العديد  املوؤلف  قدم 
فهد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  وفعاليات  لندوة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض 
امللك فهد اخلريية،  تاأ�سي�ض فريق موؤ�س�سة  بن عبدالعزيز »رحمه اهلل«، ورئي�ض 
وموؤ�س�سة  املراأة،  لتنمية  م�ساوي  االأمرية  و�سندوق  اخلريي،  الوئام  و�سندوق 

الوالدة ح�سة ال�سديري اخلريية. 
قدم املوؤلف العديد من الكتب والدرا�سات والندوات وله خم�سة ع�سر موؤلف منها 
 – ماتت  اأن  بعد  – عا�ست  ملك(  )زوجة  ا�ستثنائية  امراأة  اخلريي:  العمل  يف 

العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز – قوة التطوع.
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