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العمل التطوعي بين الهواية واالحتراف
2020أغسطس 22التطوعي العمل مع عماد سعد محترف 

العمل التطوعي
افبني اهلواية واالحرت

مع محترف العمل التطوعي

"عماد سعد"
التطوعي في خدمة املجتمعالعمل جائزة دولية ب12حائز على 

2020الملتقى العربي الدولي للتطوع المؤسسي 

ع تحت شعار ممارسات وتجارب مسؤولة لتعظيم أثر التطو
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ة املجتمعية جائزة دولية حصل عليها للتميز  في خدمة املجتمع في مجال االستدامة واملسؤولي12

2005(االمارات)في املجال البيئيجائزة الشارقة للعمل التطوعي•

2007( االمارات)وسام إمارة أبوظبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان •

2007( اإلمارات)جائزة ابوظبي خير بال حدود •

2010( جامعة الدول العببية)ستو  العبي  املجائزة داعية البيئة على •

2012(اإلمارات)جائزة دي  للنقل املستدام •

2013( اإلمارات)جائزة وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع •

2014( الكويت)جائزة سمو الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية •

2914( لبنان)جائزة درع التميز الذهبي ألفضل املمارسات البيئية العببية •

2015(االمارات)جائزة الشارقة للعمل التطوعي في االعالم املستدام•

2016( نداله)جائزة أفضل عالمة تجارية بالخليج في مجال االستدامة واملسؤولية املجتمعية •

2018( البحبين)جائزة املسؤولية املجتمعية للشبكات العببية •

 في املسؤولية املجتمعية 100اختير بين أفضل •
ً
2019( نالبحبي)شخصية عببية األكثر تأثيرا

محترف عمل تطوعي، خبير االستدامة واملسؤولية املجتمعيةعماد سعد
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هناك فرق بني اهلواية واالحرتاف يف العمل التطوعي؟هل
 من املقبول اليوم أن يكون العمل التطوعي عفوي أم هل

َ
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؟تنمية مستدامة أم ال" الفزعة"العمل التطوعي وفق نظام حيققهل 
مقبولة يف العمل التطوعي؟شائعة وغري هناك أخطاء هل
هاوٍ أم متخصص؟مطلوب من املتطوع أن يكون هل 
العمل التطوعي له مشاكل؟هل عة 

شرو
ة م

سئل
أ
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ةمت اعتماد هذا اليوم من قبل األمم املتحد
40/212بقرارها رقم 1985ديسمرب 17يف 

العمل التطوعي امتداد للمواطنةليصبح 
نمية يف املساهمة يف التواإلجيابيةالفاعلة

مجتمعللاملستدامة 

يوم التطوع العاملي
اليوم الدويل للمتطوعنيأو

(IVD)اختصارا  

ديسمبر من كل عام5
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مسؤوليةاملواطنـة

مواطنـة 
املؤسسات
والشركات

مواطنة 
األفــراد

العمل 
التطوعي 

مسؤولية
=
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املواطنة 
....

املواطنة 
السياسية

املواطنة 
اإلدارية

املواطنة 
البيئية

املواطنة 
ةاالقتصادي

املواطنة 
األمنية

املواطنة 
الوطنية

املواطنة 
الثقافية

أنواع التطوعأنواع املواطنـة
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شجـــرة
المواطنة

انتماء 

والء 

تطوع

واجب

مسؤولية
حب

عطـاء

وفاء

نحن
شجـرة
التطوع
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ة ؟قيمة اجيابيله كل عمل تطوعي هل

لاملسؤو التطوعي غير العمل 

لَها  ِّ
ح 
َ
َماَهاعَ . . إَجا ْيك

النعـــــــم

بنيالفرقهوما
والفضويلاملتطوع

املالأو الجهديقدمانكالهماأنفييتشابهان
ذلكعلىُمجبرينأوُمكلفينيكوناأندون الغير تجاه

يختلفان في الخبرة 
نتائجواملعبفة وبالتالي بال



العمل التطوعي بين الهواية واالحتراف
2020أغسطس 22التطوعي العمل مع عماد سعد محترف 

لكيف ننتقل بالعم
التطوعي من 

إىل " الفزعة"
؟" العمل املؤسسي"
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:الشاعبيقول 
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َ
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َ
ْيهِّ َيق فِّ

وعلى مستوى املنظماتاألفراد هناك أخطاء شائعة يف العمل التطوعي على مستوى 

 
ً
التطوعيبالعملالبدءقبلأخطاء:أوال

 
ً
التطوعيالعملممارسةأثناءأخطاء:ثانيا

 
ً
وعيالتطالعملمناالنتهاءبعدأخطاء:ثالثا

التطوعيالعملاتجاهالشبابمنفعلردةبلعزوفهناك

(التطوعيالعمل)إدارةعدم+فهمعدم:والسبب

ْن من ُسلوك ِّ
 العمل التطوعي ُيَحس 

ً
 وأبدا

ً
...املجتمعدائما
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األخطاء أو املمارسات اخلاطئة
يف العمل التطوعي

..الخوف من االختالف .. شفافيةالعمل دون -1

الفبيقأعضاءبينالثقةغياب-2
أو الداعمينالفئات املستهدفة أو العاملين املنظمة بين مصالح تباين أولويات -3
يعتبر االنفباد بالبأي من األخطاء الجسيمة التي يتعبض لها العمل التطوعي: القيادة الفبدية-4
البد من عزل الخالفات الشخصية عن الحياة التطوعية: الخالفات الشخصية-5
لعمل التطوعييؤدي إلى مشاكل بسبب اختالف الوسائل املستخدمة لتحقيق النوايا وهذا يؤثب على ا: اختالف النوايا واألهداف-6
.خطأ كبيرعدم إتقان القائد املسؤول عن الفبيق املتطوع لقواعد القيادة الفعالة، وهذا يسبب فجوة واسعة وهذا: االرتجالية-5
.عدم تشجيع وتقديب الفبيق القائم بالعمل التطوعي، مما يؤدي لقتل الحماسة داخلهم-7

شكًبالكيقالأنتنتظب ال ..التطوعيالعملفي..املحاسبةعدمو ..االلتزامعدم-8

التخصصثقافة،التطوعيبالعملاالحترافثقافة

بالتطوعيتـاجبون«التواصل»فيمشاهير 
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عيب1.
ُ
تطوعهلقاءالشكب ينتظب منعلىأ

عيب2.
ُ
يتطوعأنقبلالورقيةالشهادةعنيبحثمنعلىأ

عيب3.
ُ
وعيةالتطباملعبفةنفسهتثقيفعلىُيقبلال منعلىأ

عيب4.
ُ
ةمتخصصمعبفةدون املجتمعخدمةعلىُيقبلمنعلىأ

عيب5.
ُ
محترفةةبطبيقللناسَيفزعأنأجلمننفسهيطور ال منعلىأ

عيب6.
ُ
العصبوتقنياتبأدواتنفسهُيحصنال منعلىأ

عيب7.
ُ
التطوعيعملهُيوثقال منعلىأ

عيب8.
ُ
يالتطوععملهفيورسالةوهدفرؤيةلديهليسمنعلىأ

عيب9.
ُ
التطوعيبعملهيتخصصال أو يحترفال منعلىأ

عيب1.
ُ
إحصائياتلديهاليسالتيوالدول الجمعياتعلىأ

عيب2.
ُ
مكنلمأو ال التيوالدول الجمعياتعلىأ

ُ
املتطوعينت

عيب3.
ُ
التطوعيالعملأثب قياسلديهاليسالتيوالدول الجمعياتعلىأ

عيب4.
ُ
مأسسلمأو ال التيوالدول الجمعياتعلىأ

ُ
التطوعيالعملت

عيب5.
ُ
 جميبالناسالظنحسنفيتستثمب ال التيوالدول الجمعياتعلىأ

ً
عا

عيب6.
ُ
معاملجتفيالكامنةبالطاقةتستثمب ال التيوالدول الجمعياتعلىأ

عيب7.
ُ
محترفمتطوعلتخبيجأكاديمياتوجودعدموالدول الجمعياتعلىأ

عيب8.
ُ
وتشوههعيالتطو العملروحتقتلالتيالبيروقباطيةوالدول الجمعياتعلىأ

ية أننا ال نملك بنية تحتنجد . لكل هذا وذاك
المللتنافس بالعمل التطوعي بين دول الع

 
ً
وحاجتنا للمأسسة كبيرة جدا

مثأوال  نفسيعلىُأعيب
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تقديم العون لشخص أو مجموعة يحتاجون إليه، دون مقابل مادي أو معنوي

عتعريف التطو

. التطوع من أجل حب اآلخبين وتقديم املساعدة لهم. أ
. وظيفةلحصول علىكاالتطوع من أجل تكوين عالقات اجتماعية واستثمارها ألمور شخصية . ب
 في حياته ا. ج

ً
. لعمليةالتطوع من أجل اكتساب مهارات جديدة قد يحتاجها املتطوع مستقبال

دوافع التطوع

...رالشيء الكثيالحوافز لتكون بالمركز األول بالعمل التطوعي نحن أمة لديها من 



العمل التطوعي بين الهواية واالحتراف
2020أغسطس 22التطوعي العمل مع عماد سعد محترف 

(  أو الدافع( )التطوع أو العطاء)خلفية 
عط  أو املتطوعحسب ثقافة تختلف 

ُ
امل

(.  ...أو حب الخير والتقبب إلى هللااملال، زكاة )يكون من خلفية دينية إما أن •
.  املجتمعيةأو رد الجميل للوطن أو املسؤولية( املواطنة)من خلفية الوالء واالنتماء للوطن أن يكون إما •

بالتطوعيتـاجبون«التواصل»فيمشاهير كًباشلكيقالأنتنتظب ال ..التطوعيالعملفي
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(فزعة)العفويالتطوع
كانسواءابلمقأيتوقعدون لآلخبيناملساعدةأو العون يدمدأو التآزر أو بالتعاطفواملؤقتةالعفويةالجماعيةأو الفبديةاملبادراتتلكعنيعبر وهو 

افعاملالأو الجهدبتقديمذلك الناسبيندةحميإنسانيةاجتماعيةقيمةوهي(النخوة)أو(الفزعة)نسميهماوهو إنسانية،نوازعأو دينيةأو أخالقيةبدو

مجتمعاتهمأو ضاراتهمحأو ثقافاتهماختلفتمهمالحظةكلفيالناسبينويمارسالبشبيةوجدتمنذالتلقائ التطوعوجدوقد.املجتمعتنميةفيتساهم

 الدينيةعقائدهمأو 
ً
.التاريخعبر ممتدا

(مؤسسيأوفردي)املنظمالتطوع
سواءألهلياأو املدن املجتمعمنظماتوأنشطةأعمالفيتنخبطأو تبغبالتيالجماعاتأو لألفباداإلراديةالجهودتلكهو 

افعمننابعةكانت أو رسالةحقيقتفيصورةبأيباملشاركةعقالن اختيار علىبناءكانتأو إنسانيةأو دينيةأو أخالقيةدو

.تجاريةأو ربحيةأهدافتوخىدون الدفاعيةأو التنمويةأو الخيريةعملهامجاالتمنأيوفىاملنظماتتلكأهداف

وعدم.قضيةأو كبةفأو ببسالةواإليمانوالقناعة.املشاركةفيوالبغبة.اإلراديةاملبادرةببوحاملنظمةالتطوعيةاألعمالوتتميز 

وهيالعقالنيةددية،التعالحبية،اإلرادة،املبادرة،قيمبتعظيميتسماملنظمالتطوعيفالعمل.املبذول للجهدماليمقابلتوقع

.الحديثاملدن املجتمعجوهب تمثلالتيالقيم
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 هناكولكنمقابل،دون فعلهو التطوعبأنمعبوفهو كما
ً
هذاعنالتخليفيساهمتاالجتماعيةوالتغيراتالعواملمنعددا

يمثلاألجب فوعمدالتطوععلىاإلنفاقوأصبحعديدةمجتمعاتفيالبطالةانتشار مشكلةأهمها(للتطوعمقابلوجودعدم)املبدأ

 صبحأللمتطوعينماديمقابلدفعأنأيالفقيرةاملجتمعاتبعضفيللبطالةالسلبيةاآلثار منالتخفيفسبلأحد
ً
 أمبا

ً
مقبوال

 
ً
.ضاغطةاقتصاديةمشكالتتعان التياملجتمعاتفيخاصة

 تالحديثاملفهومفيُيعداملثلأجب عنيقلبأجب املنظماتلد العملأو جهودهمبتقديماألفبادبعضقيامأنكما
ً
.طوعا

تجاهلتزاماتواالالتكاليفمنأخب  صور يتطلبأصبحالحديثالتطوعإنبلفقطالوحيدةاإلشكاليةهو األجب موضوعيعدولم

فيللمتطوعينعتدفأخب  نفقاتأيأو سفب أو انتقالبدالتتأمينأو طبيةرعايةتوفير أو لهمدراسيةمنحتأمينمثلاملتطوعين

.عملهمأداءسبيل

مدفوع األجرالتطوع 
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دون نساناالبهيقومعملأليجمامخاطب منيحملهبمابالتحديات،مليءعصب فيتحدياتنعيشاليومنحن

أوقيةاألخالأوالقانونيةاملسؤوليةمنيعفيهال فهذاتطوعي،عملكانلو حتىتخصصأو درايةأو خبرة

.تلكأو املؤسسةهذهلصالحتطوعيةأعمالمنبهيقومسوفبماكافيةدرايةعلىيكون أنمناإلنسانية

 ت(يكنمهما)الخدم أو اإلنسان بدورهللقيامكثيرةمهاراتإلىاليوميحتاجأصبحفاملتطوع
ً
وطبيعةلنوعبعا

.تلكأو الفعاليةلهذهاملنظمةالجهاتقبلمنبهايوكلالتياملهمةأو النشاطأو الفعالية

 املتطوعتأهيلعلىنعملأنيجبهنامن
ً
 فنيا

ً
 وتقنيا

ً
 وعلميا

ً
متخصصةناسبةمفيمحددةمهمةألداء...وأمنيا

"الذك التطوع"أو"االحترافيبالتطوع"يعبفماوهو .محددتوقيتوفي

"الذكي"التطوع االحرتايف 
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بل املؤسسة-1 .الشعور باالحترام والثقة من قِّ
.عدلالتعامل معه بشفافية و -2
.على إبباز مواهبه وصقلهادةساعامل-3
.املؤسسةطبيعة عملاطالعه بطبيقة صحيحة وواضحة على -4
5- 

ً
 ومؤثبا

ً
 مفيدا

ً
.إدماجه في إطار العمل، واستغالل طاقاته استغالال

.في تعملها مع املتطوعينيةأن تكون املؤسسة جد  -6

ماذا يريد املتطوع
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(.تحديد نمط املشاركة والتقيد بها)االلتزام بالتعهدات -1
.استيعاب واضح ألهداف املؤسسة وتطلعاتها-2
اقف شخصية-3 .عدم توريط املؤسسة في مو
.عدم محاولة استغالل التطوع ألهداف أخب  -4
(. عدم النظبة الفوقية أو اتخاذ موقف دون)االندماج الفعلي في املؤسسة -5
.املشاركة في اإلعداد والتدريب-6
.الجدية واملصداقية في العمل الذي يقوم به-7

ماذا تريد املؤسسة من املتطوع



العمل التطوعي بين الهواية واالحتراف
2020أغسطس 22التطوعي العمل مع عماد سعد محترف 

مأسسة العمل التطوعي تساهم يف تعزيز
تمعمفهوم الشراكة باملسؤولية خلدمة اجمل

ناألن



العمل التطوعي بين الهواية واالحتراف
2020أغسطس 22التطوعي العمل مع عماد سعد محترف 

عندما يتحول العمل 
ي التطوعي من عطاء تقـليد

 وي
ً
عزز يصبح عطاًء ذكيا

املسؤولية املجتمعية



العمل التطوعي بين الهواية واالحتراف
2020أغسطس 22التطوعي العمل مع عماد سعد محترف 

ن عندما يتحول العمل التطوعي م
 لفعل الخي

ً
ر كونه استعباضا

 باملجتمع
ً
 فكبيا

ً
وتبفا

 وي
ً
عزز يصبح عطاًء ذكيا

املسؤولية املجتمعية



العمل التطوعي بين الهواية واالحتراف
2020أغسطس 22التطوعي العمل مع عماد سعد محترف 

يالتطوع التقليد

التطوع الذكي

املسؤولية اجملتمعية
جتعل من التطوع التقليدي 

بامتيازا  ذكيا  تطوع



العمل التطوعي بين الهواية واالحتراف
2020أغسطس 22التطوعي العمل مع عماد سعد محترف 



العمل التطوعي بين الهواية واالحتراف
2020أغسطس 22التطوعي العمل مع عماد سعد محترف 



العمل التطوعي بين الهواية واالحتراف
2020أغسطس 22التطوعي العمل مع عماد سعد محترف 

مبسؤوليةنعيشحلو
مع حتياتي لكم عماد سـعد

محترف عمل تطوعي
استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية

00971506979645–emadsaad126@gmail.com

إذا كان
األفضل ممكنا  
فاجليد ليس كافيا  



ممارسات وتجارب مسؤولة لتعظيم أثر التطوع 

اللقاء الثاني 

مستدامةعالقةوالتطوعاالجتماعيةالمسؤولية

الرابغيفادي .أ



ة المسؤولية االجتماعي
عالقة .. والتطوع

مستدامة

فادي الرابغي/ إعداد وتقديم

شريك مؤسس لشركة األداء المسؤول •
(سارب)

مدرب ومستشار في مجال المسؤولية •
االجتماعية وتقارير االستدامة





األجندة

دتعريف المسؤولية االجتماعية للمنظمات واألفرا

 نطاق المسؤولية االجتماعية

تعريف التطوع

 (ممارسات ومبادرات)أدوار المسؤولية االجتماعية

 نماذج من المبادئ واالرشادات العالمية

 2030من منظور رؤية



فيديو تعريفي حول االستدامة



Page 5

مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة

ة االلتزام المستمر من قبل  مؤسسلات األعملال تالت لرال أاالقيلا والمسلا م"

معيشلية في تحقيق التنمية االقت ادية والعم  على تحسين نوعية الظلروال ال

"للقوى العاملة وعائالتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع كك 



Page 6

unlimited

ليالبنك الدو

ن التزام أصحاب النشاطات التجارية تالمسا مة فلي التنميلة المسلتدامة، مل"

،االل العمل  ملع ملوهفيهم وعلائالتهم، والمجتملع المحللي والمجتملع ككل 

ة فلي لتحسين مستوى معيشة الناس، تأسلوب يخدم التجارة، ويخدم التنميل

"تكون مدمجة في األنشطة المستمرة للمؤسسةآن واحد 



Page 7

unlimited

 ي المبادرات الطوعية، التي تقوم تها المؤسسات، علالوة عللى ملا عليهلا"
ي و ي طريقلة تسلتطيع أن تنظلر تهلا أيلة مؤسسلة فل. من التزامات قانونية

معيلة تأثير ا على جميع أصحاب الم لحة المعنيين، وتعلد المسلؤولية المجت
تلديال  للمؤسسات تكملة للوائح الحكومية، أو السياسة المجتمعية، وليسل 

"عنهما

مؤسسة العم  الدولية



(ااص)تعريف المسؤولية االجتماعية 

 الق قيمة ألصحاب الم لحة من االل االلتزام
انبها تالمعايير والمبادئ العالمية لالستدامة في جو

موارد ٤ار تاستثم( البيئة، االقت اد، المجتمع)الثالث 
المالية، البشرية، جو ر العم  )رئيسية و ي 

واالستخدام األمث  للموارد الطبيعية (والشراكات

والتفاع  مع قضاياه وأزماته وذلك تهدال تحقيق
.التنمية المستدامة



ة نطاق المسؤولية االجتماعي

االفراد

 القطاع الخاص

القطاع العام

القطاع غير رتحي



تعريف التطوع حسب مواصفة 
إدارة التطوع في المنظمات

«و العم  الذي يقوم ته المتطوعون تشك  فردي 
أو جماعي تإرداة ذاتية لخدمة المجتمع عبر مهام 
محددة من االل المشاريع أو من االل المنظمات 

«من غير ترقب لمكافئة مالية



أدوار المسؤولية االجتماعية

ي سلوكيات وأاالقيات والتزام : الممارسات 
تاألنظمة والمبادئ والمعايير واأل داال المتعلقة 

.مجتمعيةتتحقيق االستدامة االقت ادية والبيئية وال

ية البرامج والمبادرات والمشاريع االجتماع: المبادرات
ع التي تطلقها المنظمة تشك  ذاتي أو تالتعاون م

.شركاء



ت
سا
ار
م
م
ال سلوكيات

أاالقيات

التزام

استخدام



ت
را
اد
مب
ال مشاريع

فعاليات

تفاع 



موقع المسؤولية االجتماعية في 
دائرة المسؤولية االجتماعية

التطوع

المبادرات

الممارسات



26000ايزو 

حقوق االنسان

ممارسات العمل

البيئة

احلوكمة املؤسسية

ةممارسات التشغيل العادل

قضايا املستهلك

همشاركة اجملتمع وتنميت



االتفاق العالمي

حقوق 
األنسان

.األعمال دعم واحرتام محاية حقوق اإلنسان املعلنة دوليا ضمن نطاق تأثريهامؤسساتيتعني على : 1•
.يف أي انتهاكات حلقوق اإلنسانؤسساتضمان عدم ضلوع امل: 2•

معايري 
العمال

قات األعمال احلفاظ على حرية اختيار العالقات واالعرتاف الفعلي حبق إبرام الصفمؤسساتيتعني على  :3•
.اجلماعية

.القضاء على كافة أشكال العمل اجلربي :4•
.اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال: 5•

.القضاء على التمييز يف الوظائف واملهن: 6•

البيئة

.األعمال دعم نهج وقائي يتعلق بالتحديات التي تواجهها البيئةمؤسساتيتعني على : 7•

.االضطالع مببادرات لتشجيع املزيد من املسؤولية جتاه البيئة: 8•

.التشجيع على تطوير وتعميم تقنيات صديقة للبيئة: 9•

الشفافية
.زاز والرشوةجيب أن تعمل مؤسسة العمل على حماربة الفساد بكافة أشكاله مبا يف ذلك االبت" حماربة الفساد: 10•



الممارسات والمبادرات

ديلة حتى في الخدمة االجتماعية اإللزامية كعقوتة ت
ه في في تعض األحكام فيقوم ته الفرد نتيجة إافاق

مسؤوليته في ممارسة أحد السلوكيات أو عدم 
التزامه تالنظام أو األاالقيات مما أدى إلى تحم  
ية مسؤوليته في العم  في مبادرة تطوعية اجتماع

.لتعويض ذلك اإلافاق



2030من منظور رؤية 

النتحم  المسؤولية في حياتن•

لنتحم  المسؤولية في أعمالنا•

اتنالنتحم  المسؤولية في مجتمع•

وطن 
طموح



شكرا جزيال 
و

طاب يومكم بالخير



ممارسات وتجارب مسؤولة لتعظيم أثر التطوع 

اللقاء الثالث 

المواصفةوفقالتطوعإدارةمتطلبات

SASO 2923السعودية

بابدرأحمد .د



 ةيسايقلا ةفصاوملل ًاقفو عوطتلا ةرادإ تابلطتم
٢٩٢٣وساس ةيدوعسلا

ردب( ردب دمحأ.د



2

يعوطتلا لمعلا



:عوطتلا
 لالخ نم ةددحم ماھم ربع عمتجملا ةمدخل ةیتاذ ةدارإب يعامج وأ يدرف لكشب نوعوطتملا ھب موقی يذلا لمعلا وھ
.ةیلام ةئفاكمل بقرت ریغ نم تامظنملا لالخ نم وأ عیراشملا

:نوعوطتملا / عوطتملا
 .ةیلام ةأفاكمل بقرت ریغ نم عمتجملا ةمدخل ةتقؤم صرف لالخ نم وأ مظتنم لكشب اNیعامج وأ اNیدرف لمعی يذلا صخشلا

:عوطتلا ةرادإ
 ربع ھمیوقتو ھیجوتو ھمیظنتو يعوطتلا لمعلا جمارب ذیفنتو طیطخت اھلالخ نم متی ةصصختم میظنت/ةیمیظنت ةدحو
.ةددحمو ةحضاو ةیرادإ مظنو تایلمع

3

تافیرعتلا



4

يعوطتلا لمعلا يف دارفألا تایدحت

 فعض
 نم فادھألا

 ةصرفلا
ةیعوطتلا

 فعض
 قیبطت
 تاءارجإ
ةمالسلا

 يف فعض
 بیردتلا
 لیھأتلاو
 صرفلل
ةیعوطتلا

 حوضو مدع
 ةیلآ

 يف ةكراشملا
 لمعلا
 يعوطتلا
نیبغارلل

 ةكراشملا ةلق
 لامعالا يف

 ةیعوطتلا
 يعولا ةلقو
يعوطتلا

 ظفح فعض
 قوقح

 نیعوطتملا



5

يعوطتلا لمعلا يف دارفألا تایدحت



6

يعوطتلا لمعلا يف تانایكلا/قرفلل تایدحت

 لمعلا راقتفا
 يعوطتلا
يسسؤملا

 باطقتسالا
 يئاوشعلا
نیعوطتملل

 لمعلا راقتفا
 يعوطتلا

 رییاعمل
 يف ةیفارتحا

ذیفنتلا

 دوجو مدع
 ةددحم ةیلآ

 زاربإل
 صرفلا
 ةیعوطتلا
رثألا سایقو



7

يفارتحالا يعوطتلا لمعلا ةرادإل ماعلا راطإلا

نیسحتلا

 لمعلا مییقت
يعوطتلا

يعوطتلا لمعلا ذیفنت

يعوطتلا لمعلل طیطختلا

يعوطتلا لمعلا ةئیب

 عوطتملل( تامازتلالاو ئدابملا
)قیرفلا/نایكللو

)نایكلا , ةلودلا( نیناوقلاو ةمظنألا

عوطتملا ىلع زیكرتلا قیرفلا/نایكلا ىلع زیكرتلا



8

نیناوقلاو ةمظنألا

تامظنملا نیناوقو ةمظنأ



9

 بقرت ریغ نمو ةیرایتخا ةیلمعجئاتنلا لضفأ ققحأ
ةیلام ةأفاكمل

 ةیرس ىلع ةظفاحملاو ةنامألالمعلا يف ناقتإلا
تامولعملا

نیناوقلاو ةمظنألاب مازتلالا ةلیبنلا عفاودلا

نیعوطتملل عوطتلا ئدابم



.)عمتجملا ،عوطتملا , نایكلا ، قیرفلا( فارطألا عیمجل ةعفنم وذ عوطتلا•

.ھنمً اعوطو صخشلا ةبغرب يرایتخا وھ عوطتلا•

.ةدوشنملا ةلاسرلا سكعت يتلاو نیعوطتملا كارشإ ةیؤر نم أشنی نایكلا/قیرفلا يف عوطتلا•

 .نیعوطتملل ریدقتلاو ةیامحلاو معدلاو ةبسانملا ةئیبلا نمضت ةینھم ةیفارتحا ةیلمع يھ عوطتلا•

10

قرفلا/تانایكلل عوطتلا ئدابم



كارشإلةیؤروأةیھیجوتئدابمعضت •
.قیرفلا/نایكلايفنیعوطتملا
قیرفلا/نایكلاتادایقودارفأفرعت•
يتلادئاوفلاونیعوطتملاكارشإبابسأب
نمقیرفلا/نایكلاىلعومھیلعدوعت

.يعوطتلارودلالالخ
ةماعلاةمظنألابعوطتملافرعت•

.قیرفلا/نایكلاتاسایسو

11

 عوطتملا مازتلا قرفلا/تانایكلل مازتلا

.قیرفلا/نایكلا نیناوقو ةمظنأب مازتلالا•
.تامولعملا ةیرس ىلع ةظفاحملاب مازتلالا•
.صالخإو ةنامأ لكب يعوطتلا رودلا ءادأب مازتلالا•
.قیرفلا/نایكلا دراومو تاكلتمم ىلع ةظفاحملاب مازتلالا•
.ةنسحلا قالخألاب مازتلالا•



12

 عوطتلا ةرادإ قیبطت ةئیب

ةیجراخلا ةئیبلاةیلخادلا ةئیبلا



qيعوطتلا جمانربلا ءانب.

qةكراشملا يف نیبغارلا نیعوطتملل ةیعوطتلا ةصرفلا ءانب.

qدراوملا.

qمھنیكستو مھرایتخاو نیعوطتملا باطقتسا. 

qمھھیجوتو نیعوطتملا بیردت.

qنیعوطتملا ىلع فارشإلاو معدلا میدقت.

qنیعوطتملا ةیامح.

qرطاخملا ةرادإ.

qمھریدقتو نیعوطتملا زیفحت.

qمییقتلاو ةعباتملا.

qعوطتلا ةرادإ ءادأ ریوطتو نیسحت.
13

طیطختلا



14

ةیعوطتلا ةردابملا/جمانربلا ءانب

 فادھأ
ةردابملا/جمانربلا

 نم عقوتملا رثألا
ةردابملا/جمانربلا

 , مسالا دیدحت
 فصو

 , ةردابملا/جمانربلا
 , تقولا , ناكملا
 خیراتلا , نمزلا

 ةئفلا دیدحتو
ةفدھتسملا

 دراوملا دیدحت
 ةینازیم نم ةمزالا

 ددع , ةیلام
 , نیعوطتملا

 ةكراشملا تاھجلا

 عقوتملا رطاخملا
دحلا ةیفیكو اھنم

اھنم

ذیفنتلا تاوطخ



15

نیعوطتملا كارشإ جماربل يرودلا طیطختلانییلاحلا نیعوطتملا نم ةنیعو قیرفلا/نایكلا قیرف ةكراشم

يعوطتلا لمعلا ةرادإل طیطختلا



qتایلوؤسملاو ماھملا نمضتی امب نیعوطتملا راودأ نم رود لكل ًالصفمو اًحضاو ًافصو قیرفلا/نایكلا ددحی 
.قیرفلا/نایكلا يف مھعقومو ،ةینمزلا ةدملاو
qبولطملا رودلاب مایقلل ةبولطملا تاربخلاو تاھاجتالاو ةمزاللا تاراھملا قیرفلا/نایكلا ددحی. 
qةردق نم ززعی امم نیعوطتملا نم ربكأ ددع بذجل صرفلا نم ةعونتم ةعومجم قیرفلا/نایكلا رفوی 
  .نیعوطتملا تاعلطت ةیبلتو اھفادھأ قیقحت ىلع قیرفلا/نایكلا

16

نیعوطتملا راودأ



17

ةكراشملا يف نیبغارلل ةیعوطتلا صرفلا ءانب

ةكراشملا يف نیبغارلا نیعوطتملل ةیعوطتلا ةصرفلا فیصوت يھ•

ةصرفلا ناونع
 ةقالعلا تاذ ةرادإلا

لاصتالا تانایبو
 ةصرفلل ةفصو

ةیعوطتلا
 ةبولطملا تاراھملا

 ذیفنت تاربخلاو
ةیعوطتلا ةصرفلا

ناكملاو تقولا



18

ةكراشملا يف نیبغارلل ةیعوطتلا صرفلا ءانب

ةكراشملا يف نیبغارلا نیعوطتملل ةیعوطتلا ةصرفلا فیصوت يھ•

 طورشلا
 تابلطتملاو

ةمزاللا

تازفحملابولطملا ددعلا



.يلوألا زرفلاو تاراسفتسالا ىلع درلاو صرفلا نع نالعإلاو قیوستلا

19

نیعوطتملا باطقتسا



qاھئارجإو ةیصخشلا ةلباقملا قیسنت.
qةمالسلاو صحفلا تاءارجإ.
qقاثیملا عیقوتو رایتخالا.
qمھل ةعجارلا ةیذغتلا میدقتو مھلوبق مدع لاح يف نیعوطتملا غالبإ.

20

نیعوطتملا رایتخا



qعوطتملل( .ةماعلا اھتاسایسو اھمظنأو ةیجیتارتسالا اھتاھجوتو اھطاشن نعقیرفلا/نایكلا نع ةذبن مھئاطعإ(

qعوطتملل( .مھعم نولماعتیس نیذلا نیرخآلا نیعوطتملاو نیفظوملا ىلع ددجلا نیعوطتملا فیرعت(
qعوطتملل(.مھرودب عالطضالل مزاللا بیردتلاو ةمزاللا تامولعملاب نیعوطتملا دیوزت(
qعوطتملل( .اھتطشنأو ةمظنملا ةمدخ نم نیفدھتسملا نع ةمزاللا تامولعملاب نیعوطتملا دیوزت(

21

عوطتملا نیكست



qعوطتملل( .قیرفلا/نایكلاو عوطتملا نم ٍّلكل نیعوطتملا راودأ دودح حیضوت(

qقئال ریغ وحن ىلع عوطتملا اھیف فرصتی يتلا فقاوملا عم قیرفلا/نایكلا اھب لماعتتس يتلا ةیفیكلاب نیعوطتملا راطخإ. 
)عوطتملل(

qنیرخآلا نیعوطتملا وأ نیفظوملا لماعت صوصخب ىوكش میدقت يف اوبغر لاح يف ةعبتملا تاءارجإلاب نیعوطتملا راطخإ. 
)عوطتملل(

qعوطتملل(.ھتایناكمإو ھتاردق جراخ وأ ةیعقاو ریغ اھاری ةیفاضإ ةیعوطت تابلط يأ ضفر يف ھقحب عوطتملا فیرعت(

qعوطتملل( .ةیعوطتلا صرفلا ذیفنتل قیرفلا/نایكلا اھمدقی يتلا ھلاكشأو معدلا بیلاسأب نیعوطتملا راعشا(

qھھجاوت يتلا طوغضلاو تایدحتلا ىلع بلغتلاو ھنم ةبولطملا ماھملا مامتإ يف عوطتملا معدل ةیعامجو ةیدرف تاسلج میدقت. 
)عوطتملل(

22

عوطتملا معدو نیكست



.لوذبملا دھجلا مجحو ةعیبط عم مءالتی امب مھریدقتو نیعوطتملا میركت

23

نیعوطتملا ریدقت
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عوطتلا تاسرامم مییقت

ةیلاعفلاعوطتلا ةدحو/ةرادإ.نیعوطتملا ءادأ مییقت ةیعمجلا



 عوطتلاتابلطتم ةمءالم ىدم سایقو رمتسملا نیسحتلاب مامتھالا قیرفلا/نایكلا ىلع بجی
 )نیمعادلانیعوطتملا( لبق نم ةیئاھنلا تاجرخملا میكحتو قیرفلل/نایكلل ھتیلاعفو ھتیافكو
 .قیرفلا/نایكلا يف عوطتلا ةرادإ نیسحتو ةیریوطتلا تایصوتلا جارختساو

25

نیسحتلا
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 اھدامتعا نیحل ةفصاوملا ىلع لمعلا لحارم

 ،عقاولا ةساردل يلوأ قیرف لیكشت
 .ةقباسلا تافصاوملا لیلحتو

 ةفصاوم ةركفل يلوأ روصت ءانب
 .ةیدوعس

 عورشملا ةركف SASO ـل عفرلا
.اھینبت متو

نم ءاربخلا نم ينف قیرف لیكشت
 ينفلا قیرفلا عم ةفصاوملا دادعإ.تاعاطقلا فلتخم

 : مومعلا يأر عالطتسا
https://saso.gov.sa/ar/ab

out/PublicConsultatio

تایئرم ىلع ءانب ةفصاوملا ریوطت .نیصتخملا عم لمعلا شرو داقعنا
.لمعلا شروو مومعلا

 دامتعالل ةئیھلا سلجمل اھعفر
.يئاھنلا

 ةفصاوم اھیدل ملاعلا يف ةلود لوا ةیدوعسلا
سییقتلا تامظنم ىوتسم ىلع عوطتلل

ةفصاوم/رایعم اھیدل ادنكو ایلارتساو ایناطیرب

2923وساس عوطتلا ةرادإل ةیدوعسلا ةیسایقلا ةفصاوملا

https://t.co/MViEDwlpjY?amp=1
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يعوطتلا لمعلا تامدخل ينفلا قیرفلا
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22924
 عوطتم

2015

 نویلم
عوطتم

2030

يعوطتلا لمعلل ةیلبقتسملا تاحومطلا

 ةقيرطبةيعوطتلا ت/ايكلاو قرفلا ةرادإ
ةيفارتحا



ًاركشو
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www.linkedin.com/in/ahmedbabader

@AhmedBabader  

a.babader@saso.gov.sa

لصاوتلل

http://www.linkedin.com/in/ahmedbabader
mailto:a.babader@saso.gov.sa


ممارسات وتجارب مسؤولة لتعظيم أثر التطوع 

اللقاء الخامس 

التطوعيللعملاالقتصاديةالقيمة

المجتمععلىمنهوالعائد

االنصاريعمر .أ



، القيمة االقتصادية للتطوع

والعائد منه على المجتمع

اريعمر بن عبدالعزيز األنص: تنفيذ



العائد االقتصاديساعات التطوععدد المتطوعينالدولة

ةالواليات المتحد
من % 30قرابة )مليون متطوع 93

(السكان
دوالرمليار200أكثر من ا  مليار ساعة تطوع سنوي20

بريطانيا
من % 31) مليون متطوع 20

(السكان

مليون ساعة تطوع كل 90

اسبوع
ا  مليار جنيه إسترليني سنوي40

المانيا
من % 45) مليون متطوع 29

(السكان 

مليون ساعة تطوع كل 135

اسبوع
مليار مارك المانى سنويا  60

العائد االقتصادي من التطوع حول العالم



.التأكد من فائدة البرامج المقدمة

.تحسين األثر التنموي

.الشفافية والمساءلة

.تحقيق الفائدة للداعمين

لماذا نحتاج لقياس األثر االجتماعي والعائد االقتصادي ؟



شامل يعتبر قياس األثر االجتماعي إطاًرا لقياس المفهوم ال

واة، وهو يسعى إلى الحّد من انعدام المسا. للقيم والمحاسبة

مج والتدهور البيئي، كما يهدف إلى تحسين الرفاه عبر د
.ةوالبيئيواالقتصاديةاالجتماعيةالتكاليف والفوائد 

:قياس األثر االجتماعي



:قياس األثر االجتماعي 

فسيوالنالبيئيخاصة بقياس العائد المالي لألثر معادلة

.لمشروع ماواالقتصاديوالمجتمعيوالصحي

!!بسط لي يا عم 



:نوعان من األثر االجتماعي

:تقييمي
.علحدثت بالففعليةواستناًدا إلى نتائج رجعييتم القيام به بأثر 

:تقديري
حققتإذاالقيمة االجتماعية التي سيتم إنشاؤها نسبةيقوم بتوقع 

.األنشطة نتائجها المرجوة



تنوع البيانات

ين يعتمد على تنوع البيانات ما ب

.نوعية، وإحصائية، ومالية
اتجاه القياس

مشرع يقيس النتائج السلبية لل-

.واإليجابية

ر يقيس النتائج المباشرة وغي-

.المباشرة

المنهج التشاركي

ت يمكنك النموذج من قياس نشاطا

ل المشروع بطريقة تشاركية مع ك

أصحاب المصلحة ذوي األهمية، 

.وليس من منظور وحيد

:منافع قياس األثر االجتماعي

سبر لالستشارات: المصدر



تنوع البيانات

يأخذ بالحسبان وجود عوامل -

خارج المشروع ساهمت في 

.النتائج

ج كما يأخذ في الحسبان أية نتائ

سلبية تسبب بها المشروع، أو

ظواهر إيجابية كانت تحدث 

.واختفت بسبب المشروع

مجال القياس

د يقيس النتائج على الصعي-

ادي، المجتمعي، والبيئي، واالقتص

.والنفسي، والصحي، وغيرها

:منافع قياس األثر االجتماعي

سبر لالستشارات: المصدر



الفهم

تساعد على فهم المشروع من 

ة منطلق رقمي، ومن مقاربات جديد

ين تعتمد على المقارنة المنطقية ب

.التكاليف والمنافع
أسلوب التفكير

الثنا تنفيذ التحليل في خطواته ا

عشر يوسع من مدارك القارئ 

على زوايا مختلفة وهامة من 

.المشروع كاإلزاحة والمساهمة

تقييم المشروع

ليل تعتمد منهجية المقياس على تح

ر، المخرجات والنتائج وصوال لألث

، ثم تقدير القيمة المالية لألثر

وتقرير فيما إذا كان المشروع 

خاسرا أو رابحا من المنظور 

.االجتماعي

:منافع قياس األثر االجتماعي

سبر لالستشارات: المصدر



الشفافية

ائجه يتم تقييم المشروع وإظهار نت

السلبية واإليجابية، خاسرا 

.اجتماعيا أو رابحا

داقية األمر الذي يعطي مص

.شفافيةللمشروع ويرتقي بمعايير ال

المقارنة

ي يعتبر مقياس العائد االجتماع

م، نسبة مالية سهلة القراءة والفه

يمكن مقارنتها بين مختلف 

.المشاريع

:منافع قياس األثر االجتماعي

سبر لالستشارات: المصدر



مفاهيم تقييم المشروع

:تختلف المفاهيم الخاصة بتقييم المشروع اختالفا جوهريا يمكن تمييزه باآلتي 

توزيع سالل 
غذائية

سلة 100توفير 
غذائية

ر تقليل عدد األس
ي غير المقتدرة ف

رمضان

نشر السعادة في
المجتمع

المخرجات النشاط

األثرالمدخالت



مفاهيم تقييم المشروع
ل
خ
المد

إنجازات تشغيلية• 

نهاية ينبغي أن يتحقق في• 
المشروع إذا تم تطبيق 

األنشطة

قياس مباشر• 

قياس وحيد وواضح• 

عأثناء ومع انتهاء المشرو• 

ج
ر
خ
الم

نتائج تحقق المخرجات•

قد ال يتحقق في نهاية •
المشروع

شرقياس مباشر، وغير مبا•

وفقا تختلف نتائج القياس•
لألداة والمنهجية

تقاس أثناء المشروع، أو•
في نهايته،

أو بعيد انتهاء المشروع

ر
ألث

ا

عيدة نتائج استراتيجية ب• 
المدى

روعقد ال تتحقق بعد المش• 

مباشر 

قياس غير باشر• 

لألداة تختلف النتائج وفقا• 
والمنهجية

وع تقاس بعد انتهاء المشر• 
تعلق ت)بفترة طويلة نسبيا 
(بفترة ظهور األثر



خطوات حساب األثر االجتماعي

(خطوة12)



:خطوات حساب األثر االجتماعي

سبر لالستشارات: المصدر



راتسبر لالستشا: المصدر

:خطوات حساب األثر االجتماعي



:خطوات حساب األثر االجتماعي

راتسبر لالستشا: المصدر



:معادلة حساب األثر االجتماعي

:يحسب األثر االجتماعي عن طريقة نسبة مالية

=100* =العائد االجتماعي 

$ 7.7استثمرته المؤسسة في المشروع عاد عليها بـ $ 1فهذا يعني أن كل 7.7نتجت النسبة : مثال
.وعليه فيعتبر ناجحا اجتماعيا

لمالية القيمة ا-القيمة المالية للمنافع 
لالستثمار

ثمارالقيمة المالية لالست



مثال







!!طبق على مشروعك 



مع خالص االمنيات بمزيد من العطاء في الحياة 

Twitter: omar7alansari
G-Mail: omransri@gmail.com
Twitter: mrnah_om





ممارسات وتجارب مسؤولة لتعظيم أثر التطوع 

اللقاء السادس 

أهيل الفرص التطوعية والتتصميم اليه 

ةالمؤسسات المعنيتًصميمها في ل

بالتطوع سهام ال سماعيل. د



ص آلية تصميم الفر 
ل التطوعية و التأهي

على تصميمها في
المؤسسات 



المحتويات
المقدمة1.

2030رؤية المملكة 2.

تعريف العمل التطوعي3.

تصنيفات العمل التطوعي4.

اهداف العمل التطوعي5.

يةسياسات واليات تصميم فرصة تطوع6.

معوقات العمل التطوعي/ تحديات7.

2030كيف نحقق رؤية المملكة 8.



المقدمة. 1

3

لتحقيقاآللياتهمأ منأنهكماالمجتمعات،بناءفيكبيربشكلتساهمالتياألساسيةالركيزةالتطوعيالعمليعد▪
.مجتمعألياالجتماعيالمالرأسنزيدأنخاللهامنيمكنالتيالوسيلةأنهكماالتنمية،

المجموعاتكلندعالصالحوالعملوالبرالخيرمعانيبكلوثيقا  ارتباطا  إنسانيةكممارسةالتطوعيالعملارتبط▪
فترةومنآخر،إلىمعمجتمنونتائجهودوافعهواتجاهاتهوشكلهحجمهفييختلفولكنهالتاريخبدءمنذالبشرية

.أخرى إلىزمنية
ويزيدمركزية،والالدولةسيطرةظلفيأووالهدوءاالستقرارفتراتفيالحجمحيثمنالتطوعيالعمليتضاءل▪

.والالمركزيةالمدنيالمجتمعنموظلفيأووالحروبوالنكباتالكوارثأوقاتفي



:تابع

4

أوبالمالتبرعا  أومهنية  خبرةأوجهدأوفكرصورةفيالتطوعيالعمليكون أنيمكنالشكل،حيثمن▪
.ألخرى ثقافةمنذلكيختلفذلك،غير

يكون وقد.روالبالخيرألعمالالتطوععندالحالهوكماتلقائيا  التطوعيالعمليكون قداالتجاه،حيثمن▪
أعمالبهدويقصبيئيةأوتعليميةأواجتماعيةأنشطةشكلفيتنمويةمؤسساتقبلمنوموجها  منظما  
."للتنميةالتطوع"بهيقصدوهناالواسعبمفهومهاالتنميةأوالبشريةللتنمية

دوافعمنوأاآلخرينلمساعدةداخليةرغبةمننابعةداخليةدوافعالتطوعيللعملتكون قددوافعه،حيثمن▪
.خارجيةأحداثعنناتجةخارجية

فقطليسةالتنميفيمباشربشكليساهمأونفسيإلشباعالتطوعيالعمليكون أنأمانتائجه،حيثمن▪
.نفسهللمتطوعبلللمجتمع



رؤية المملكة . 2

2030

منمهماجانباتغفللم2030المملكةرؤية
العملجانبوهوالمملكة،تطويرجوانب

تهارؤيخاللمنالسعوديةتطمححيثالتطوعي
عورفالتطوعي،العملمجالتطويرالى2030

متطوعمليون إلىألفا11منالمتطوعينعدد
المنظومةتمكينعبر،2030عامنهايةقبل

القطاعاتيزوتحفوالترفيهية،والثقافيةالتعليمية
لرشيدة،االحوكمةمعاييرتطبيقعلىربحيةالغير

وكلها،وتدريبالكفاءاتاستقطابعمليةوتسهيل
مجتمعالافرادلدىالتطوعثقافةغرسبهدفهذا



:تعريف العمل التطوعي. 3

6

تحقيقىإليهدفجماعيأوفرديجهدكل:أنهعلىعرفهالتطوعقانون مشروعأنإالالتطوعتعاريفتتعدد
.أجرأومقابلدون عامةمنفعة

:تصنيفات العمل التطوعي. 4

تطوع مؤسسي

يركز على تجميع الجهود 
ا الفردية للتطوع ووضعه

ضمن إطار واضح ومنظم 
ة يسهم في توفير البيئ

.المناسبة لتطوع الفرد

تطوع تخصصي

له فيقوم المتطوع من خال
راته بتقديم معارفه وخب

التخصصية التي 
ة اكتسبها عبر الدراس
يد والعمل بحيث تستف

ر منها الجهات التي توف
فرصاً تطوعية ذات

.صلة

تطوع عام

ي ان يقوم شخص بعمل تطوع
ال يتصل بشكل مباشر 

عمليةأو ال/بخلفيته العلمية و



7



:اهداف التطوع. 5

8

:يليماومنهاوالمجتمع،العملوجهةالفردمستوى علىكثيرةأهدافا  التطوعيالعمليحقق

على مستوى 
الفرد

ى الشعور بمستوى أعل
من الرضا عن النفس 

.وتحقيق الذات

صقل المهارات 
والمعارف والخبرات 
واكتساب الجديد منها

إقامة عالقات اجتماعية
مبنية على حب الخير
.والعطاء دون مقابل

يتعزيز االنتماء الوطن



9

على مستوى المؤسسة

اكتساب الجهة سمعة 
مؤسسية طيبة ونشر
الوعي بالمسؤولية 
المجتمعية للجهة

ت االستفادة من الكفاءا
والمواهب البشرية في

تحقيق األهداف 
االستراتيجية

تحسين مستوى
مشاركة وتناغم 

الموظفين 

رفع مستوى روح 
العمل الجماعي

االستثمار األمثل 
للموارد واإلمكانيات 

مثل الخبرات )
(والمعارف البشرية



10

على مستوى المجتمع

االجتهاد والعمل 
الدؤوب في سبيل
تحقيق األهداف 

المجتمعية

نمية اإلسهام الفعال في الت
االجتماعية عبر 

المحافظة على القيم 
والفضائل

اإلسهام الفعال في التنمية
خ االقتصادية من خالل ترسي
مفهوم البذل والسخاء 

والمساهمة في بناء مؤسسات
الخدمات العامة

ترسيخ مبدأ 
التكافل 

والتضامن بين
أفراد المجتمع



م سياسات واليات تصمي. 6

الفرص التطوعية

تؤمن المنظمة بأهمية وجود البد ان 
ة على سياسات وإجراءات للمتطوعين مبني

خطة واضحة ومحددة تأخذ في االعتبار
تها في احتياج المنظمة في حد ذاتها وفلسف
تلك إشراك المتطوعين، والقيام بتحديث

.بشكل دوري و االليات السياسات 



12

الفرصة 
التطوعية

باالستقطا

التعويض

التكريم 
والتقدير

الفرق 
التطوعية

االمن 
والسالمة

التعامل مع
البيانات 

التدريب و
التحفيز

السياسات 

و 

االجراءات
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الفرصة 
ةالتطوعي

كونتبحيثتطوعيةالفرصاحتياجبتحديدالمنظمةوأقسامإداراتتقوميجب

ىوتتولالمتطوعينومهاراتاهتماملتناسبوتصميمهاومتنوعةومحددةواضحة

.للمتطوعينواعالنهاالتطوعيةالفرصوتقييمبمراجعةالتطوعادارة

:اجراءات تقييم الفرص التطوعية 

تقوم ادارة التطوع بتدريب العاملين في اللجنة على تصميم كتابة الفرص التطوعية1.

ارات وفقاً األقسام واإلدتقوم إدارة التطوع بإعداد الفرص التطوعية بإعداد الفرص التطوعية بالتنسيق مع2.

.والتزامها بمبادئ التطوعللنموذج المحدد، وتتأكد من استيفائها لجميع المعلومات الالزمة

.تقوم ادارة التطوع باعتماد الفرص التطوعية بعد مراجعتها مع االدارات المعنية 3.

.تقوم ادارة التطوع باإلعالن عن الفرص التطوعية بالطرق المناسبة 4.



14

المخاطر
االطار 
الزمني 

الدعمالفوائد
المهارات 
المطلوبة

عدد 
المتطوعين

االشراف المهام 
والمسؤوليات

طبيعة 
الفرصة

مسمى 
الفرصة

:إجراءات تصميم فرص تطوعية 

لىوتحوي عالفرصة التطوعية هي توصيف العمل التطوعي المطلوب تنفيذه مكتوبا على شكل مهمة محدده

:التفاصيل التالية
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االستقطاب

:اجراءات استقطاب وتوظيف المتطوعين 

.المتطوعيننيتم االعالن عن الفرص التطوعية بالطريقة التي تتناسب مع الشريحة المستهدفة م1.

.تطوعيتم استقبال طلبات التطوع للفرص المعلنة بحسب االلية المعتمدة من قبل ادارة ال2.

.يتم فرز طلبات التطوع المقدمة واستبعاد الطلبات غير المناسبة3.

.يتم ارسال رسالة اعتذار مناسبة للطلبات المرفوضة مع التوجيه لفرص اخرى4.

.يتم تحديد موعد للمقابالت مع المتطوعين المرشحين للفرصة5.

.يتم ارسال رسالة اعتذار مناسبة بعد المقابالت للطلبات وتوجيه لفرص اخرى6.

.يقوم المتطوعون الذين تم قبولهم بالتوقيع على الفرصة التطوعية وميثاق التطوع7.

عهم وتسهيل تطوتسعى المنظمة الستقطاب المتطوعين المناسبينيجب ان 

.المناسبةوتسكينهم وفقاً للفرص



:إجراءات تعويض المتطوعين عن المبالغ المالية 

.لذلكب النموذج المعدال يتم صرف أي مبالغ مالية من دون موافقة مسبقة من إدارة التطوع حس

:ويتم اتخاذ االجراءات التالية لدفع أي مبالغ تمت الموافقة عليها

.تعبئة النموذج الخاص بذلك وتقديم الطلب إلدارة التطوع. 1

صة المختعلومات مع الجهةتراجع إدارة التطوع الطلب المقدم، وتتأكد من دقة وتتأكد من دقة الم. 2

.في اللجنة

عمل تبدأ من اليوم التالي الستالم (تختلف حسب كل منظمة)أيامXيتم الرد على الطلب خالل . 3

.أيام عمل في حال قبول الطلبXالمبالغ خالل الطلب، ويتم صرف
16

.اليف المالية تلتزم الجمعية بتأمين متطلبات المبادرات التطوعية وتحمل جميع التكالتعويض



:إجراءات تقدير وتكريم المتطوعين 

التأكد عطوعية المحددة متقوم إدارة التطوع بحساب الساعات التطوعية المحددة وفقا للفرصة الت. 1

.من التزام المتطوع بهذه الساعات المحددة بالتنسيق مع مشرفه المباشر

.تحرص إدارة التطوع على توفير كافة الموارد والضرورية للمتطوع. 2

اعطائه أية التطوعية ويقوم المشرف المباشر على المتطوع بتعريفه بالمهمة المحددة في الفرص. 3

كونظفين أخرين قد يتعليمات أو معلومات ضرورية إلنجازه لمهمته التطوعية وتعريفه على مو

.بحاجة لهم للتواصل معهم لتأدية مهامه
17

التكريم
روالتقدي

وتقوم المستوياتتقدر المنظمة جميع الجهود التي يقوم بها المتطوعين على كافة

.واحتساب الساعات التطوعية بتكريمهم



فريق وتبني ليتم تسجيل وقبول الفرق التطوعية بما يتوافق مع احتياجات المنظمة وا

.وتوفير الدعم لهم حسب االمكانيةمبادراتهم

18

الفرق 
ةالتطوعي

:التطوعيةالفرقمشاريعقبولإجراءات

.اللجنةتتبناهاالتيالقضاياأحدالتطوعيالعمليخدمأن.1

.األخرىاللجنةبرامجمعالعمليتعارضأال.2

.جديدمنلتكرارهالحاجةتدعووالباللجنة،أخرىلبرامجتكراراً العمليكونأال.3

.واللوجستيةالماديةاللجنةقدراتضمنللتطبيققابالً العمليكونأن.4

.التطوعيوالفريقاللجنةباسمالعملتقديميتمأن.5

.اللجنةبأنظمةوالتنفيذاإلعدادمراحلجميعخاللااللتزاميتمأن.6



ر جميع متطلبات األمن والسالمة الالزمة ألعمال المتطوعين بما يضمنيتوف

.من أي أذى جسدي أو معنوي سالمتهم

19

االمن 
والسالمة

:إجراءات االمن والسالمة للمتطوعين 

.تعرض تعليمات األمن والسالمة األساسية لجميع المتطوعين أثناء البرنامج التعريفي 1.

مل، لحفظ العيراعى تالفي جميع المخاطر المحتملة أثناء تصميم الفرصة التطوعية ،ووضع ما يستلزمه2.

.السالمة واألمن ضمن االشتراطات او المتطلبات الالزمة للتنفيذ

اريح الالزمة التصفي حال تقديم فريق تطوعي لفكرة مشروع معين يشترط لتنفيذه الحصول على جميع3.

.قبل التنفيذ



:متطلبات االمن والسالمة األساسية 

20

.تعريف المتطوعين على موقع مخارج الطوارئ في المبنى ،وأماكن التجمع1.

.تعريف المتطوعين على مواقع وكيفيه استخدام أدوات الحرائق2.

.تعريف المتطوعين على مواقع لوازم االسعافات األولية3.

.تعريف المتطوعين على اإلجراءات األولية للتعامل مع اإلصابات 4.

(  راألحماالسعاف، الدفاع المدني، الشرطة، الهالل)إطالع المتطوعين على قائمة باألرقام الضرورية 5.

وغيرها

.وعهمتطتعريف المتطوعين على كيفية اإلبالغ عن أي قضية متعلقة باألمن والسالمة تظهر أثناء6.



الوحدةبالخاصةوالمشاريعوالبرامجالبياناتجميعبتوثيقالتطوعإدارةتقوم

لألغراضاستغاللهاوعدمالخصوصية،علىوتحافظالمتطوعينومعلومات

الشخصية

21

التعامل مع
البيانات 

:إجراءات التوثيق 

.لذلكص تقوم إدارة التطوع والمتطوعون بتوثيق المهمات التي تم تنفيذها وفقاً لنموذج مخص. 1

.يتم إرسال النموذج للشخص المكلف بالتوثيق وحفظ البيانات واألرشفة في إدارة التطوع . 2

.يقوم الشخص المكلف بمراجعة النموذج واعتماده ، ثم حفظه. 3

.هذا الغرضلفي حال الحاجة لمصورين للتوثيق يتم االستعانة بالمتطوعين من خالل طر فرص تطوعية. 4

ختلفالمتتم ارشفة النماذج بشكل يضمن سهولة الرجوع إليها ، واالستفادة منها في وضع التقارير. 5



اتهم بأهمية التدريب للمتطوعين وفق احتياجلمنظمة تؤمن ايجب ان : التدريب

ي حضور بتأهيلهم وتطويرهم، ومنحهم األولية فالمتعلقة بالفرص التطوعية وتقوم

.البرامج التدريبية

ها، كما تمنح المنظمة المتطوعين األولية في حضور برامجها ومناسبات: التحفيز

.الشرفية والفخريةتمنحهم العضويات

22

التدريب و
التحفيز
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:اجراءات تدريب المتطوعين 

.يتم تحديد االحتياجات التدريبية الضرورية عند تصميم الفرص التطوعية1.

.تدريبيةيعتبر المشرف المباشر على المتطوع هو المسؤول االول عن احتياجات المتطوع ال2.

ر في اللجنةتقوم ادارة التطوع في اللجنة بالتنسيق مع الجهة المشرفة على التدريب والتطو3.

.مةبرامج تدريبية مشتركة او توفير مقاعد للمتطوعين في البرامج المقدوتوفير

للتطويريبيةتقوم ادارة التطوع بالحصول على تقييم المتطوعين لهذه البرامج واالنشطة التدر4.

.والتحسين 



:حديات العمل التطوعيت. 7

24

معوقات خاصة 
بالمتطوع

عدم المعرفة•

عدم الرغبة•

معوقات خاصة 
بالمنظمة

غياب اإلدارة•
ةالمتخصص

االنفتاحالخوف من•

معوقات خاصة 
بالمجتمع

التطوعتراجع ثقافة•

يء للنشالتربيةضعف•
التطوعالعملعلى
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؟2030كيف نحقق رؤية 

دورها األساسي هواستحداث مظلة كهيئة أو جمعية لها فروع في المدن يكون•

.التطوعي من البيروقراطيةتشجيع العمل التطوعي وإنقاذ العمل

تحقيق المجتمع، وتوعية الطالب في المدارس بأهمية العمل التطوعي في تطوير•

.2030ة المستهدفة تقريبا لتحقيق رؤيأهداف رؤية المملكة بحكم أنهم الشريحة

ائح لدعم جميع شراستحداث برامج ومبادرات تطوعية مهمة مثل برامج تطوعية•

.المجتمع

ألهداف وتأثيره على ااالستفادة من االعالم في مجال التعريف بالعمل التطوعي•

.االستراتيجية وأهداف الرؤية

.تكثيف الدراسات واألبحاث العلمية في مجال العمل التطوعي•

2020

2025
2030





ممارسات وتجارب مسؤولة لتعظيم أثر التطوع 

اللقاء السابع 

المتطوعين بناء على العائد من إدارة 

االستثماري لساعات التطوع

سهام العتيق. أ



ي إدارة التطوع بناء على العائد االستثمار
للساعات التطوعية

العتيقسناء.أ



التطوع
الوقت-هبة#



ع
طو

ت

تمكين

طواعية

وعي

عالقات

المتطوع المؤثر

.تمكين ذاته وكل من يتصل به➤

يقوم بالعمل طواعية وليس ألنه مطلب أو➤

.إلرضاء شخص معين

حيث يعيي ذاته وفريقه والبيئة من حوله من➤

القوة والضعف والفرص والتهديدات

اجتماعي يحب تقديم المساعدة وتوطيد ➤

عالقاته باآلخرين



في مدينة تورنتو في كندا: ٢٠٠٩➤

فريق –صحيفة سفراء االلكترونية : ٢٠١٠➤

نون التطوعي

رايرسونجامعة : ٢٠١٠➤

فريق مفرد التطوعي: ٢٠١١➤

النادي السعودي في : ٢٠١٤–٢٠١٢➤

مدينة سيدني

قياس األثر المجتمعي : ٢٠١٤-٢٠١٢➤

لمهرجان عالمي سياحي

استشارات ومحاضرات : اآلن –٢٠١٧➤





أدوات القياسالمؤشرالنشاطالهدف

ق تعريف الطلبة بالطر

الناجحة للحصول على

قبول جامعي في دولة 

كندا

تحديد الصعوبات التي 

الطلبة في القبوليواجهها

الجامعي

انخفاض شكاوي الطالب 

ول لصعوبة الحصول على قب

جامعي في كندا

بة التواصل مع مشرفين الطل

تابعة في الملحقية الثقافية وم

الشكاوي 

تقديم محاضرات اونالين 

ت لكيفية تجاوز اهم اختبارا

القبول

ارتفاع درجات الطالب في 

اختبارات القبول

الحصول على تقارير 

الدرجات بدون أسماء 

وبأرقامهم في الملحقية

ات تقديم  محاضرات واستشار

قديم ألفضل الطرق لتعبئة وت

نماذج القبول

الطلبة ارتفاع نسبة القبول بين

السعوديين في كندا 

وبالتخصصات المرغوبة

ية الحصول على تقارير سنو

ات بنسبة القبول في الجامع

الكندية من قبل الملحقية

فريق نون التطوعي



”متخصص الخدمة”التطوع المتخصص 

Specialized Volunteer Service



مساعدة الطالب في 
القبول الجامعي

المؤتمر الثقافي 
نللطلبة السعوديي

معارض التوظيف 
للخريجين

فريق نون التطوعي



عوامل نجاح التطوع متخصص الخدمة

عمل خطة تشغيلية بسيطة تحفظ وقت المتطوعين وتحقق الهدف

كتابة التقارير بشكل دوري عن كل مرة ينفذ فيها نشاط

استخدام التقنية لتطوير التواصل

مشاركة جميع البيانات مع جميع المتطوعين



عمل خطة تشغيلية بسيطة تحفظ وقت المتطوعين وتحقق الهدف-١

ةقاعدة أساسي

ة القيمة االقتصادي

للتطوع

وتحتسب كتبرعات... كاحتساب قيمة الرواتب 

ساعات 
التطوع

قيمة الساعة 
الواحدة

ة القيمة المالي
للمتطوع



عمل خطة تشغيلية بسيطة تحفظ وقت المتطوعين وتحقق الهدف-١

قاعدة 
أساسية

الساعات 
المهدرة

ة القيمة االقتصادي

للتطوع

قانون يمنع من 

احتساب الساعات 

المهدرة ضمن القيمة

االقتصادية 

االستراحةالتكريماالستضافة

اتمراسلة البيانالتواصل



الساعات المهدرة

ل
خ
لد
ا

ف
ري

صا
الم

الساعات 
المهدرة

الساعات 
التطوعية



عمل خطة تشغيلية بسيطة تحفظ وقت المتطوعين وتحقق الهدف-١

ةقاعدة أساسي
الساعات 
المهدرة

عدد 
المتطوعين

ة القيمة االقتصادي

للتطوع

قانون يمنع من 

احتساب الساعات 

المهدرة ضمن القيمة

االقتصادية 

ة الزيادة في النوعي

والكمية

قاعدة بيانات للمتطوعين من جميع 

بير التخصصات والمهارات والخبرات وبعدد ك

حتى يسهل استبدالهم



خطة تسويقية الستقطاب المتطوعين

هدفةتحديد الفئة التطوعية المست

طاب تحديد أدوات تسويقية الستق
المتطوعين

المحافظة على الصورة الذهنية 
للعمل التطوعي



عمل خطة تشغيلية بسيطة تحفظ وقت المتطوعين وتحقق الهدف-١

ةقاعدة أساسي
الساعات 
المهدرة

عدد 
المتطوعين

توظيف 
المهارات

ة القيمة االقتصادي

للتطوع

قانون يمنع من 

احتساب الساعات 

المهدرة ضمن القيمة

االقتصادية 

ة الزيادة في النوعي

والكمية

الهيكل التنظيمي 

والوصف الوظيفي

لكل مهمة



الهيكل التنظيمي ألعضاء النادي السعودي

رئيس النادي

مسؤول المناسبات 
االجتماعية

مدير العالقات العامة المدير المالي مسؤول االعالم  مسؤول الطالب الجدد

نائبة الرئيس



الوصف الوظيفي



عمل خطة تشغيلية بسيطة تحفظ وقت المتطوعين وتحقق الهدف-١

ةقاعدة أساسي
الساعات 
المهدرة

عدد 
المتطوعين

توظيف 
المهارات

الجدول 
الزمني

ة القيمة االقتصادي

للتطوع

قانون يمنع من 

احتساب الساعات 

المهدرة ضمن القيمة

االقتصادية 

ة الزيادة في النوعي

والكمية

الهيكل التنظيمي 

والوصف الوظيفي

لكل مهمة

خطة ريادية إلدارة 

وقت المتطوعين

اإلدارة المبنية على العائد 

من استثمار ساعات المتطوعين



جدول 

المتطوعين 

الزمني



عمل خطة تشغيلية بسيطة تحفظ وقت المتطوعين وتحقق الهدف-١

ةقاعدة أساسي
الساعات 
المهدرة

عدد 
المتطوعين

توظيف 
المهارات

الجدول 
الزمني

ة القيمة االقتصادي

للتطوع

قانون يمنع من 

احتساب الساعات 

المهدرة ضمن القيمة

االقتصادية 

ة الزيادة في النوعي

والكمية
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كتابة التقارير باستمرار-٢

نماذج جاهزة ومختصرة لحصر البيانات ➤

(النوعية–الكمية )

استخدام التقنية للحفظ والتوثيق➤

تخصيص مهمة جمع ومتابعة وتنظيم ➤

التقارير لشخص واحد

اتخاذ القرارات بناء 

على بيانات التقارير





استخدام التقنية لتطوير التواصل مع المتطوعين-٣
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مشاركة جميع البيانات مع جميع المتطوعين-٤
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تطوير المهارات

نشر ثقافة 
التطوع

بناء قادات 
للتغيير



قياس أثر التطوع



شكرا لكم



ممارسات وتجارب مسؤولة لتعظيم أثر التطوع 

اللقاء الثامن 

التطوع السياحي

محمد األرض. أ



 التطوع السیاحي

 
 ما الهدف من المحاضرة؟

 - تعریف جانب مختلف من التطوع الذي یهدف لبناء وتوسیع الدائرة المعرفیة للمتطوع وانفتاحه على
 ثقافات العالم المختلفة وتشجیع السیاحة الهادفة بعیدا عن السفر التقلیدي. هدفنا من خالل هذه المحضرة
 هو تعزیز الثقة بالنفس للمتدربین ،تغییر فكرة السفر التقلیدي والتشجیع على خوض تجارب جدیدة بعیدة

 عن منطقة راحتهم.
 

  محاور المحاضرة:
 - عني

 - كیف بدأت الرحلة؟
 -تعرف بعض أشهر منصات التطوع السیاحي

 - مجاالت التطوع السیاحي
 

 عني:
 

 اسمي محمد شیخ األرض عمري 27 سنة. سوري مقیم في اسطنبول منذ 7 سنوات. درست وتخرجت من
 قسم فن الطهي الفرنسي في جامعة اوزیجین من خالل دراستي ، أخذت دروًسا في المطبخ الفرنسي وعدة

 دورات تتعلق بدراسات األطعمة والمشروبات وإدارة المطاعم. واالن في طور دراستي في ادارة األعمال
 .تخصص آخر یدعم فهمي لعالم األعمال وریادتها

 لتعزیز جانبي الریادي بدأت عدة مشاریع خاصة, األول هو مشروع مطبخ بال حدود لتنظیم الوالئم ذو
 الطابع الثقافي وتعریف السیاح بالطعام وثقافته من مختلف بقاع العالم. یوفر هذا المشروع أیًضا فرصة

 لتعلم بعض األطباق والمكونات الجدیدة من تاریخ البلد وتراثه.
 

 أما مشروعي الثاني فبدأت به في مرحلتي الجامعیة وهو قناتي على الیوتیوب حیث اشارك بعض من
 تجارب السفر الغیر تقلیدي من حیث العمل والتطوع في مدن وأماكن مختلفة ألقوم بتغییر الطابع التقلیدي

 عن السفر وزیادة معرفتي بسكان البلد وعاداتهم وأقوم بتدوینها على منصة الیوتیوب في فیدیوهات
 دوریة.

 
  أطمح للسفر حول العالم ولتعزیز خلفیتي الثقافیة والعمل على نشر السالم والمحبة عبر ما اقوم به

 
 



 التطوع السیاحي

 
 كیف بدأت الرحلة في التطوع السیاحي؟:

 
 عندما بدأت ألول مرة كنت في خوض رحلة سفر كسائح تقلیدي ، كنت ما أفعله لیس مختلفا تماما عن

 المكان الذي اعیش فیه. اجرب مطعم قریب لي، ازور بعض المتاحف واتحدث االنجلیزیة مع المرشد
 السیاحي وهذا كل ما في األمر. ولم تحصل لي الفرصة فعلیا بلقاء أشخاص من ثقافة مختلفة وتجربة البلد

 من منظور مختلف لم أعده من قبل حیث كنت منغمس في عمل ما هو مریح بالنسبة لي ومبتعد عن أي
 شيء یمكن أن یكون مختلف ولست معتادا علیه وهو ربما خوفا من المجهول.

 
  في سفرتي الثانیة من خالل صدیق لي أجنبي ، اكتشفت عن طریقه بضعة منصات الكترونیة تتیح لك

 الحصول على تجربة فریدة بعیدة عن منطقة الراحة ، وكان أحدهما هو موقع Workaway، وفكرته
 هي استبدال بعض من وقتك في العمل حتى 5 ساعات یومًیا في مقابل االقامة والحصول على الطعام من
 قبل المضیف ... إنه وضع مربح للجانبین حیث یحصل المضیف على فرصة للحصول على األمور التي
 یحتاجها وانت تحصل على تجربة محلیة رائعة وفریدة أثناء السفر بمیزانیة محدودة والفرصة للتعرف

 على أناس محلیین وثقافة البلد من أهلها مع تقدیم المساعدة.
 كانت أول تجربة لي في موقع workaway هو المساعدة في تحضیر طعام للسیاح في هوستیل.
 كنت مسؤوال عن إعداد قائمة طعام وتحضیر المشتریات والذهاب كل یوم للسوق المحلي للتبضع.

 تجربة فریدة تعرفت من خاللها على بعض المحلیین في استونیا وحصلت من خاللها على خبرة رائعة من
 خالل عملي هناك.

 
 التطوع السیاحي عبر موقع ك Workaway یكون في مجاالت مختلفة ویكون على النحو اآلتي:

 
 ١. المجال الثقافي:

 التطوع السیاحي هو طریقة فریدة للتعرف على مدى تعقید واختالف ثقافات العالم. هو طریقة ممتازة
 للتعرف على عادات أهل البلد المحلیة ، واحدة من أفضل التجارب الموجودة على منصات مثل

 Workaway وهي البقاء مع عائلة تنحدر من تلك المنطقة / البلد والتعرف على طریقة الحیاة وعادات
 المآكل والمشرب مباشرًة.

 خیارات أخرى ستكون للمشاركة في المشاریع المجتمعیة في البلدة التي تود زیارتها. غالًبا ما تكون
 المناطق الریفیة أكثر تقلیدیة من المدینة ، ولكن بالطبع توفر المدن مزیًدا من التنوع من حیث األحداث

 الثقافیة ، أي المسرح / الموسیقى / الرقص. هذه المنصات یمكن البحث وقراءة التجارب المتنوعة
 للحصول على تجربة ثقافیة فریدة من نوعها.

 



 التطوع السیاحي

 مثال: العیش مع عائلة تركیة وتبادل عادات الطعام وأهل البلد المحلیین
 
 

 ٢. تعلیم اللغة:
 إذا كنت تأمل في الحصول على معرفة عملیة بلغة معینة ، فإن أفضل طریقة هي االنغماس التام في مجتمع

 متحدثي هذه اللغة.

 یمكن أن یكون التحدث بلغة أخرى غیر مریح قلیًال في البدایة ، ویتطلب التصمیم وضرورة حقیقیة
 للتواصل للبدء. هناك مشاریع تطوعیة یتطلب فیها المستضیف من المتطوعین اتقان لغة معینة لیتمكن من

 تعلمها او تعلیمها مثال یوجد مشاریع كمدرسة في منطقة نائیة یتطلب فیها معلمین لغة انجلیزیة فیكون
 المتطوع مسؤول عن تدریس بعض األساسیات والتحدث للطالب أو الموظفین المتواجدین وأحیانا تكون
 المشاریع عبارة عن مساعدة في المنزل وتعلیم أطفال البیت اللغة والمشاركة في الطبخ ویتضمن مبادلة

 اللغة وتكون منفعة مشتركة للمستضیف والمتطوع على حد سواء.

 یفید جدا قراءة تفاصیل المشاریع و المستضیفین ألماكن من التعرف على المضیفین مسبًقا ،اهتماماتهم
 وهوایاتهم ونوع العمل التطوعي المطلوب منك.

 
 مثال: التعلیم في مدرسة أو منظمة انسانیة

 
 ٣. مشاركة مهارة:

 تتطلب بعض المواضع متطوعین لدیهم معرفة أو مهارات سابقة في مجال معین ، سواء كان ذلك التدریس أو
 البناء أو رعایة األطفال إلخ.

 من المحتمل أن یتعلم الشخص المؤهل في محیط جدید قدًرا كبیًرا بمجرد العمل في ظل ظروف مختلفة. في الوقت
 نفسه ، یمكن أن یستفید المشروع من مساهمة شخص قد یكون لدیه معرفة عملیة باالبتكارات / األنظمة الجدیدة

 التي تعمل في مكان آخر.

 على العكس من ذلك ، قد تشعر أنه لیس لدیك العدید من المهارات لتقدیمها. ربما أنت شاب ،

 أو تعتقد أن خبرة عملك كانت محدودة للغایة. فكر في نقاط قوتك وأكثر ما تستمتع به ، لیس فقط في العمل ولكن
 في وقت فراغك ، بما في ذلك الهوایات والتسلیة. تذكر أنه في بلد آخر قد ال یكونون على درایة بأنشطة معینة:

 األلعاب والحرف الیدویة وتقنیات الطهي التي تبدو عادیة في بلدك على األرجح ستبدو مثیرة وغریبة للغایة بمجرد
 أن تكون بعیًدا عن المنزل. تأكد من إحضار المعدات الالزمة معك ، طالما أنها تناسب أمتعتك!



 التطوع السیاحي
 

 مثال: طبخ أكلة شعبیة في بلدك عائلة أجنبیة

 هناك أیًضا مواضع توفر لك فرًصا لتعلم شيء ما عن طریق العمل. قد تكون هذه المهارات الجدیدة مفیدة لتوسیع
 سیرتك الذاتیة للتعلیم / العمل المستقبلي أو الستخدامها في حیاتك المهنیة أو الیومیة ... سواء كان تعلم بناء بیت

 من القش أو رعایة الخیول أو ترمیم األثاث القدیم أو رسم الجرافیتي

 ثم هناك أیًضا المهارات األقل وضوًحا یتم تنمیتها من خالل رحلتك التطوعیة و خوض هذه التجارب، ولكن قد
 تؤثر على حیاتك وقراراتك المستقبلیة. تتضمن األمثلة على ذلك:

 • تنمیة وعي أكبر بالثقافات والفلسفات ومناهج الحیاة األخرى.

  • القدرة على التواصل مع مجموعة واسعة من الناس.

 • االنفتاح.

 • المرونة والتكیف مع المواقف الجدیدة ألنها تقدم نفسها.
 

 مثال: العمل لبناء منزل بیئي من مخلفات الزجاج في مزرعة
 - الطبخ في هوستل للنزالء

 
 ٤. حمایة البیئة:

 هناك تجارب ومشاریع بیئیة یمكن للمتطوعین المشاركة بها كزرع األشجار ورحالت تنظیف البحار أو
 الزراعة ورعایة الحیوانات

 إذا كنت تفكر في الذهاب إلى مكان ما مع مناخ ووضع مختلف تماًما عن بیئة منزلك ، فأنت بحاجة إلى
 التعرف على اآلثار المترتبة على ذلك ، ومدى استعدادك لتحدي التكیف مع هذه الظروف.

 قد تحتاج إلى مالبس أو معدات خاصة ، سواء كانت سترة حراریة / مقاومة للماء للحیاة في الجبال أو
 شبكة بعوض لسریرك لصد الحشرات القارضة في المناطق االستوائیة. سیكون لكل موقع مخاطر صحیة

 إذا كنت معتاًدا على حیاة المدینة وتبحث عن تجربة ریفیة ، فقد یكون الوقت قد حان لمواجهة أي رهاب
 لدیك! تذكر أن البلدان قد یكون لدیها تغییرات موسمیة كبیرة یجب علیك التحقق منها قبل التخطیط لرحلتك
 ، حیث قد تؤثر هذه على اختیارك حول وقت زیارتك: أمطار الریاح الموسمیة الصیفیة في آسیا ، والشتاء

 في أوروبا الشرقیة وموسم األعاصیر في منطقة البحر الكاریبي.



 التطوع السیاحي

 

 یمكنك أن تطلب من مضیفك النصیحة حول ما یمكن توقعه من حیث المناخ والعناصر التي قد یكون من
 المفید إحضارها معك.

 
 ٥. قضایا اجتماعیة:

 هناك العدید من المواضع التي تلتزم بفلسفة أو قضیة. تهدف هذه المشاریع إلى تقدیم مثال عملي إیجابي
 لطرق تحسین البیئة ، ورفاهیة الحیوان أو الحیوانات المهددة باالنقراض. هناك فرص للتعاون مع دور
 األیتام ومراكز اللجوء بال مأوى ومحمیات الحیاة البریة والمزارع العضویة ومبادرات الطاقة المتجددة

 ومشاریع إعادة التشجیر وغیرها الكثیر. إذا كانت هناك مبادرة تؤمن بها حًقا وترغب في أن تكون جزًءا
 من إحداث فرق ، فإن الوقت المستغرق سیكون مجزًیا للمشارك ویحظى بتقدیر كبیر من قبل المضیفین.

 تذكر أن هناك طرفین مشاركین في التبادل ، المستضیف وانت المتطوع لذا فإن التواصل بینكم هو المفتاح
 لخوض تجربة جیدة.

 تعرف على ما یبحث عنه المضیفون المحتملون من أصحاب عملهم واسأل األسئلة ذات الصلة حتى تتمكن
 من تحدید الموضع الذي یلبي احتیاجاتك / اهتماماتك الخاصة على أفضل نحو.

 بعد كل شيء ، دورك كعمل لتقدیم المساعدة ، وفي بعض الحاالت ، قد تحتاج لبعض التنازالت و التعامل
 مع ما هو غیر متوقع.

 
 فكرة الموقع:

 إن فكرة Workaway هي في األساس الهروب من الحیاة الحضریة واعتبارها روتیًنا ووضعها في
(Rat Race) .إطار أیدیولوجیة سباق الفئران 

 السفر لغرض معین هو طریقة رائعة للعثور على السعادة بعیدا عن الروتین ، طریقة للحصول على الرضا
 بمعرفة أنك قد أحدثت فرًقا ، وأنجزت شیًئا جدیًدا واتخذت طریًقا مختلًفا عن البقیة ، وأن تحقق المساعدة
 المرجوة منك دون التركیز على الكسب المادي وبالطبع بنفس القدر من األهمیة ، وسیلة لمواصلة السفر

 بأقل التكالیف !!
 

 وربط الناس برؤیة مماثلة ، والسفر لغرض معین ، والشعور بالترحیب والتكامل ، والمساهمة في شيء
 ما ، وتبادل الخبرات والمهارات وتبادلها!

 



 التطوع السیاحي

 في دراسة أجریت عام 2006 ، وجد Jorge Moll وزمالؤه في المعاهد الوطنیة للصحة أنه عندما
 یتبرع الناس للجمعیات الخیریة ، فإنه ینشط مناطق الدماغ المرتبطة بالمتعة والتواصل االجتماعي والثقة
 ، مما یخلق تأثیر  “warm glow”. یعتقد العلماء أیًضا أن السلوك اإلیثار یطلق األندورفین في الدماغ

”.helper’s high“  مما ینتج عنه الشعور اإلیجابي المعروف باسم ، 
 

 تعمل فكرة Workaway والمواقع األخرى بسبب المتطوعین والمضیفین المذهلین الملتزمین بالمفهوم
 ونشر فلسفة التطوع.

 من دون التزام الجمیع باستخدام الموقع بالطریقة الصحیحة واستعدادهم
 لتبادل المهارات وإظهار االحترام المتبادل ، لن یصبح الموقع كما هو الیوم.

 بالطبع كم تحصل علیه من التجربة
 تذكر ، تماًما مثل أي شيء في الحیاة ، كلما أدخلت شیًئا في شيء ما ، فمن المرجح أن تعود إلیه نتیجة

 لذلك. عندما تقدم ، تتلقى ... عندما ترید مساعدة اآلخرین ، سیرغبون في مساعدتك في المقابل.
  

  بعض مواقع التطوع السیاحي:
 

https://www.worldpackers.com/ 
 

http://workaway.info/ 
 

https://wwoof.net/ 
 
 
 

https://www.worldpackers.com/
http://workaway.info/
https://wwoof.net/
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اللقاء التاسع 

التطوع التعليمي

الجودرعبير.د



نموذج تطوعي لغرس احترافية

احتساب عدد الساعات التطوعية 

.في التعليم
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التطوع في اإلسالم

:مشروعية ومكانة العمل التطوعي في اإلسالم

.«ىوتَعَاونُوا َعلى الب ِّرِّ والتَقوَ »: قال تعالى 

َع َخْيراً فَُهَو َخْيٌر ل هُ » .«فََمن تََطو 

ٍة َخْيًرا يَ » ثْقَاَل ذَرَّ .«َرُُ فََمن يَْعَمْل مِّ

ي الجنة لقد رأيت رجالً يتقلب ف) وقال صلى هللا عليه وسلم 

ن في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمي

.رواُ مسلم( 
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تعريف التطوع

:وهالتطوع

نعيبذلوالذيمعينةخبرةأومهارةعلىالقائمالمجهود

وطنيأواجتماعيواجبأداءبغرضوقناعةواختياررغبة

.غيرُأوماديمقابلتوقــعدون

،الهم،جهدُ:لتقديمبنفسهالفرديتخذُذاتيقراروهو

دويساعالمجتمعالهدفهذايخدممعينهدفلتحقيق،فكرُ

.تنميتهعلى
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دوافع العمل التطوعي 

؟؟التطوعوراءدوافعالهيما

.(دعوة+األجر والمثوبة )الديني و اإليمانيالوازع 

.(شكر)العطاء حب •

.(عطف)اآلخرين مساعدة •

ـ رد الجميل ( مدني)اجتماعي واجب •

.للمواطنفي مقابل ما يقدمه للمجتمع 

.(فرق)تغيير في الغير احداث •

.(قناعة)ما بقضية يمان اال•
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دوافع العمل التطوعي

.مهارة/ اكتساب خبرة •

.حب االختالط بالناس ومشاركتهم في العمل وكسب عالقات•

.لشعور باألهمية واثبات للذات•

.(تغيير)بديل للعمل الرسمي •

الحصول على المتعة في ممارسة أعمال•

غير روتينية أو مختلفة عن العمل والوظيفة

.الروتينية

.شغل وقت•

.الثناء والتقدير•

.خدمة الزامية•
5



أشكال العمل التطوعي 

العملأشكالمنشكلينبيناالجتماععلماءميز
:وهماالتطوعي،

التيالتطوعيةالممارساتبهويقصد:التطوعيالسلوك
.طارئةلظروفاستجابةاألفراديمارسها

جةالناتالتطوعيةالممارساتعلىويطلق:التطوعيالفعل
.وضرورتهالتطوعيالعملبأهميةاإليمانمن
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:العمل االجتماعي التطوعي للمؤسسات أهمية 

.ةماهربشريةطاقات•

.المالتوفير•

.جديدةأفكار•

.احسنهالتوظيفمجموعة•

.المشاريعلتجريبمرونة•

.والثقافاتاالجيالتمازج•

.متجددةطاقات•
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أروع نموذج تطوعي مجتمعي

منحةكانتبمحنة2011فيالبحرينمرت
هدفتالتيالمحنةتلكآنذاك،المتطوعينمنلمجموعة

قطاعاتها،بشتىبالدولةواالستقراراألمنزعزعةإلى
لدولةاعليهتقومالذياألساسهوالذيالتعليمبسلكبدءا
حاضرةالقطاعاتهاوشتىاقتصادهافيبالغاتأثيراويؤثر

.والمستقبلية

ىعلالحفاظأجلمنالتطوعبابفتحمنالبدوكان
النقصلسدجينهاجاءتالخطوةهذُالتعليمية،الحركة

اإلضرابعلىفيهاالتحريضتمالتيالمدارسفي
.المدارسمنوالهروب
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أروع نموذج تطوعي مجتمعي

يةاإلداروالوظائفالتدريسفيالتطوعبابفتحتم
فرصتوفيرأجلمنذلكوالمراحل،بشتىبالمدارس
حقهممنحرمانهموعدمالبحرين،طلبةلجميعالتعليم

.التعليمفيالقانوني

همذاتالمجتمعافرادمنعفويةالتطوععمليةكانتقد
تأديةعنيتغيبونوهمالمدرسينمنمجموعةشاهدواحين

ذاهأبناءمنالكثيرتحملهاوطنيةمسؤوليةوهيواجباتهم،
موهالمتقاعدينوبعضالشباببعضشاهدناحتىالوطن،
.وجهأكملعلىالتطوعبابمنالعمليةبهذُيقومون
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السموصاحبمنمكرمة

نمم  بتوظيفالوزراءرئيسالملكي

عقدكان ايرفبرأزمةأب انللعملتطو 

بعدتوظيفهمتموقدهذا،2011

.التوظيفشروطاستيفائهم
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النصب التذكاري للتطوع في التعليم

11



النصب التذكاري للتطوع في التعليم 
النصبهذاتدشينتم2015أكتوبروفي
راً وتقديالتطوعلذكرىتخليداً يأتيحيثالتذكاري،
النصبهذاأنإلىمشيراً التعليم،فيللمتطوعين
لتقديمميالتعليالميدانفيبقيتالتياليديجسدالتذكاري
التيوالصعوباتالتحدياترغمالوطنألبناءالخدمات
المتطوعينيدهياألخرىواليدآنذاك،موجودةكانت
يظلذإالتعليمية،الخدماتفيالنقصلتغطيةهبواالذين
ً الوطنذاكرةفيالنصبهذا ليمالتعبهيحظىلمانموذجا
رفيعةمكانةمنالبحرينيينأذهانوفيالبحرينمملكةفي
ً يشكلهوما العزيزوطنناقيادةلدىكبيرةأولويةمنأيضا

.ورعاهمهللاحفظهم
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التطوع من منظور آخر

طامرتبشي،كلقبلالفردبذاتمرتبطاتطوعاالتطوعيظل

.الحياةبهذُبوجودُوبإيمانهوموهبتهوبمهنتهبعمرُ

طترتبللتطوعوقتكمنبعضاتخصيصمنالبدكانلذا

لخدمةوعلمكخبرتكخاللهامنتنقلما،مجالفيبتميزك

.ومجتمعكاآلخرين

ادرقوماهوامكاناتهتحتتندرجالفردقبلمنالتطوعوسيلة

.للتطوعدوافعهيحققخاللهامنوسائلمنعليه
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التطوع من خالل احترافية المهنة

مهنتك؟علىيتوقفتطوعكهل

.فردكلمنلوقفةيحتاجسؤال

:الحياةهذُفيرسالتكفيالتطوعلتحتضن

.المجتمعفيكفرد•

.الدولةفيكموظف•

.األرضهذُعلىكإنسان•
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دعوة لتجديد تطوعك من زاويتك

هناك مجموعة من األفراد يرى في نفسه عدم قدرته على

التطوع حيث ينظر للتطوع من زاوية خاطئة، لذا نحن 

:إلى التطوع لكل من( زوم )نوجه من هذا المنبر العلمي 

/  الجدة/ الجد/ األخت/ األخ / الطفل / األب / األم ) 

(.المهنة/ الجار / األشخاص من ذوي اإلعاقة
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هل باإلمكان احتساب الساعات التطوعية؟ 

وما جدوى ذلك؟
ومالهصحتهمناإلنسانيمنحأنالجميلمن
ابل،مقانتظاردونَ لآلخرينمايملكأثمنوهمووقته
معَِالمجتلخيرالساعينالُتطوعينِعدادفيفهو

.واإلنسانيّة

تطوعه؟ساعاتفردكليحتسبهلف

تسابهااحوكيفيةبالدولةوزارةكلعلىذلككليتوقف
.التطوعلساعات

بمملكتنااالجتماعيةوالتنميةالعملوزارة:مثال
بديلاَالتطوعيالعملساعاتاعتبار:البحرين
.بالثانويةالمجتمعخدمةلساعات
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جدوى احتساب الساعات التطوعية

أووطنأليالحضاريةالمعالمأهمأحدالتطوعيالعملأصبح
حيويةمقياسإنالقولشيءفيالمبالغةمنوليسمجتمع،
العملينميادفيوالمؤسساتاألفرادبرقييرتبطورقيةالمجتمع
.التطوعي

فيالتطوعيالعملساعاتاحتساببمكانالجدوىمنكانلذا
.الحياتيةالمراحلمختلفوفيالحياةمجاالتشتى

األمرهذاادراجعلىوالعملبهاألخذعلىالحثمايجبوهذا
.متطوعكلحياةمراحلفيلهوالتوجيه
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:التوصياتأهم

ةجديــدقياداتوخلقالمتطوعينمساهماتأمامالفرصةإتاحة*

.لديهمالتطوعروحوبث

ليمستطوعحوللالنطالقالتطوعبأسسالمتطوعينتوعية•

.مجتمعهفي

علىتحفزهملهــموحوافــزامتيــازاتبرنامــجوضــع•

.التطوع

فردوكلوالشباباألطفالصفوففيالتطوعيالعملتشجيع*

.نوعهأوشكلهأوحجمهكانمهماالوطن،أرضعلى



وعيالتطللعملالناظمةوالتشريعاتالقوانينتطوير•

فيينالمتطوعلمشاركــةحقيقيةفرصإيجاديكفلبما

.االجتماعيبالعملالمتصلةالقراراتاتخاذ

نبالمتطوعيخاصةوأنديةومؤسساتجمعياتإنشاء•

وتنظمعليهمالمهاموتوزيعتدريبهمعلىتشرف

ظحفخاللمنالتطوعيتاريخهملهموتحفظطاقاتهم،

.التطوعيةساعاتهم
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اً دورالدينيةوالمؤسسةوالجامعةالمدرسةتمارسأن*
ةخاصالتطـــوععلىوشبابهاأطفالهاحــثفيأكبر
.الصيفيـةالعطـلفي

دعوةفيأكبردوراً اإلعــالموسائـلتمارسأن
،التطوعيالعملإلىخاصةوالشبابعامةالمواطنين
بهاتقومالتيالتطوعيةبالنشاطاتوالتعريـف
.والجمعياتالحكوميةالمؤسسات
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شاكرين لكم ُحسن 
..إصغائكم
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ممارسات وتجارب مسؤولة لتعظيم أثر التطوع 

ورشة العمل 

ممفهووفقالمحترفينتطوعمنهجية

Pro Bonoالبروبونو

الخلفعبدالرحمن .أ





:ةمدقم
مدقتا=ساقييتلاسيياقملانمحبصأةيعوطتلاتامظنملاراشتنا
ةروصبهتاسراممويعوطتلالمعلاةيمهIيعولادعيف،هروطتوعمتAا
هتيمنتوهبضوهنللمهعمتجمهاجتدارفألليباجيإلالعافتللرشؤمةيلعف

ىلعةيعوطتلاتامظنمللةيباجيإلارeآلارصتقتالو،تالاAاةفاكيف
ءانبللئاسولامهأنمةيعوطتلاتامظنملادعتامنإ،بسحفعمتAا

.ًاينيدوًايقالخأوًايعامتجاوًاينهمهتيمنتو،اهليمتنملاةيصخش



ذإ،ةيعمتAاةيمنتلايفةيرورضلاتازكترملامهأنمةيعوطتلاتامظنملاف
دارفأيفةنماكلاتاردقلاليعفتوةيمنتويعوطتلالفاكتلاءانبيفمهاست
.سانلانيبفطاعتلاومحارتلاونواعتلاةحاسمةد|زو،عمتAا



ةرئادعيسوتونيعوطتملامعدوعوطتلاموهفمقيوستىلإةسامةجاحيفاننإ
،ةيسسؤموةيفارتحإةسرامموروظنمقفو،ًاعونوًامكعوطتلاتاسسؤم
،رواحمةثالثيفلمعلانمدبالكلذقيقحتلو
فيرعتلاوعوطتلاةفاقثةعاشإنمدبالف،يفرعملايفاقثلاروحملا:اهلوأ
ةيساسألاميلعتلاجهانمبلصيفكلذنوكينأدبالانهو،هميهافمب
مالعإلالئاسوةلاسرنمضنوكينأدبالهنأامك،ًايلمعوً|رظنةيعماجلاو
ةيبرتلاميهافمنمضعوطتلالخدينأهعموكلذلبقو،اهعاونأىتشب
.تويبلالخادةيرسألا



نيعوطتملاليه?نمعوطتلارشنلصانمالذإ،رواحملاين0وهيبيردتلايليهأتلاروحملاو
،ةفلتخملاعوطتلاتالاجميفمهبيردتو
ةفصلاءاطع]قلعتموهوةيمهأاهرثكأناكامبرورواحملاثل0ينوناقلايميظنتلاروحملاو
عجشيوتاءارجإلالهستنأوعمت`اةمدخويعوطتلالمعلايفنيبغارللةينوناقلا
تالا`اىتشيفعمت`اةمدخلتايعمجوتاسسؤمسيس?ىلعنوعوطتملا
.تاصصختلاو



ةیعوطتلاتامظنملا موھفم

:ىلإةيعوطتلاتامظنملاحلطصمريشي•
لمشتيهو.ةكرتشمةيضقةرصنللمعتصاخشأاهئشني،تاسسؤموأتايعمج

تامظنملاو،ةيريخلاتامظنملاو،ةيلامعلاتUاقنلاو،ةيموكحلاريغتامظنملا
.اهريغويريخلالمعلاتاسسؤمو،ةينهملاتUاقنلاو،ةينيدلا
،اهعونتةدشىلع،ةفاكةيعوطتلاتامظنملانيبعمجتيتلاةكرتشملاةزيملاامأ•

لعلو.أدبملاثيحنمهلقأصاخلاعاطقلاوةموكحلانعاهلالقتسUلثمتتيهف
ضرألاىلعلمعتنnتامظنملاهذهلحمسياموهيلالقتسالاعباطلااذه
.يعمتجمماظنيأيفماهرودبعلطضتو





سلاجماهريدتالويموكحلازاهجلانمًاءزجتسيلةيعوطتلاتامظنملا
.اهليكشتةموكحلايلوئسمىلعبلغيتارادإ
مدعينعيالامك،ماهيموكحمعدبتامظنملاهذهعتمتمدعاذهينعيالو•
.اLرادإسلاجميفةموكحلاةيلوئسمةكراشم
ىلإةققحملاحSرألاديعتالاWأىنعمب،ًاحSرأعزوتاليتلاتامظنملايهو•
.اهيريدموأاهيكلام
اهلدجوتو،اLاطاشنيفمكحتللةلهؤماWأىنعمب،اهسفنلةمكاحلايهو•
.ةيجراختqايكلبقنماLرادإمتيالواWوؤشةرادإلةصاختاءارجإ



:ع*طتلاف$#عت
ميظنتلاوأةعامجلاوأدرفلاهبموقيلمعوأدهج
همدخميدقتضرغبكلذوًارايتخاوةيعاوط
ءازجعقوتنودعمتجملايفةنيعمةئفلوأهيعمتجم
.دهجلااذهلباقميدام



:عوطتلاةيهام
قيرطنعةيرايتخاةفصبدرفلاهبموقييذلادوهجملاوهعوطتلا
هذه،يداملباقمعقوتنودعمتجملاتامدخبةمهاسملا
ريغوأليومتوأيأروأملعوألمعلكشىلعنوكتدقةمهاسملا
لكشحجنأنأفيرعتلااذهنمحضتيو،عمتجملامدخياممكلذ
تماقيتلاعيراشملاوأتاعمتجملايفرهظيعوطتلاهيلعنوكي
هتيمنتوعمتجملاةدعاسميفمهنمةبغر،نيعوطتمدارفأةردابمب
.ةيداملاوةيرشبلاةصاخلامهدراوممادختساقيرطنع



رشعةسمخلبقةيمنتلايفمهملماعكعوطتلابرارقإلامتدقل
ممألاءاضعأنمةلود126تكرتشاامدنع2001يفاماع
اومدقثيح،ةدحتملاممأللةماعلاةيعمجلاةياعربةدحتملا
ةيلودلاةدحتملاممألاتائيهلوتاموكحللةديدعتايصوت
قرطلانأشباهريغوةيموكحلاريغتامظنمللو.نيعوطتملل
.همعدوعوطتلابضوهنلابةليفكلا
كلتضعبذيفنتلوحسوملممدقتققحتتقولاكلذذنمو
.تايصوتلا

ايلاح ملاعلا يف عوطتلا

56 ع3طتلا ةلاح ر,+قت : ردصملا
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يفسانلامامأيعوطتلاطاشنلايفكامهنالاصرفتعسوتدقل•
ةملوعلالثم،ةديدعلماوعلةجيتنكلذو،ةريخألاتاونسلا
ةيلوؤسملابةطبترملاتاردابملاوةديدجلاتاينقتلاراشتناو
.ةيعمتجملا
،تنرتنإلاةكبشربععوطتلاوتالاصتالاتاينقتءيجمنكمدقل•
.ىلوألاةرمللاوكراشينأسانلانمربكأاددع،لاثملاليبسىلع
لصاوتلافيظوتوأ،ةريصقلاةيصنلاةيفتاهلالئاسرلالاسرإلثميو
يذلا“يئزجلاعوطتلا”لاكشأدحأسانلانمريبكددعىلإيعامتجإلا
سانلااهمدختسياماريثكو.اهرشنوتامولعملاجاتنإيفمهاسي
.ةماعلاتامدخلاةبقارموتارايخلاحيضوتلويعولاىوتسمعفرل
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EF1عوطتملل ةدحتملاممالا جمانرب ـ2011 ملاعلا 2



دازامم،ةددحمعقاوموتاقوأبعوطتلاطابتراةرورضتنرتنالاربععوطتلاىغلأدقل•
.نيعوطتملاكامهنايفةنورملاوةيرحلاىدمريبكدحىلإ
كوبسيفورتيوتلثمةيعوطتلالاصتالاعقاومربعتامولعملابةكراشملانأامك•
رييغتلاىلإةئيبلانمحوارتتاياضقلوحمهسفنأميظنتىلعسانلاتدعاستوكروأو
،يطارقميدلا
سانلاتامامتهانيبامةقباطملالالخنمعوطتلاريسيتىلعتنرتنالاةكبشلمعت•
ةمدخلثمجماربلالخنمكلذو،ةفيضتسملاتامظنملاتاجايتحاوعوطتللنيعاسلا
.ةدحتملاممألايعوطتمجمانربلتنرتنالاربععوطتلا
اروعشقلختنأتنرتنالاةكبشىلعةمئاقةيضارتفاتاعمتجميفةيوضعللنكميو•
.هافرلاوءامتنالاب
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 ةيمهأ
 تامظنملا
 ةيعوطتلا

بعصی ام لمكت
 ةلودلا ىلع
 نم ھمیدقت
 تاعورشم

ةیومنتو ةیمدخ

 ىلإ ةصرفلا حیتت
 ىلع فرعتلا

 تاجایتحا
 عمتجملا تایبلسو

 ةقیقحلا
 ةیمنت يف مھست

 ةحاتإب تاذلا
 صرفلا

 اھل نیبستنملل
 تارارق ذاختاب
مھعمتجمب ةصاخ
. رشابم لكشب

 بناجلا يمنت
 يناسنإلا

 يذلاو عمتجملل
 يف مھاسی

 محارتلاو لفاكتلا
 نیب دناستلاو

. سانلا

 ةئبعت يف مھاست
 ةیلحملا دراوملا
 ةیرشب دراوم نم
 لیبس يف ةیدامو

 ضوھنلا
 عمتجملاب

 تامدخلا میدقت
 عرسأ ةروصب

 نم رسیاو
 ىرخألا ةزھجألا

.



تامظنملا

ةيعوطتلا

اھتالاجم

 اھتاموقم
 ةیساسألا

صصخت
اھعفاوداھتا

اھعاونأ



 عاونأ
 تامظنملا
ةيعوطتلا

تایعمجلا
ةینواعتلا

 تاكرحلا
 ةیعوطتلا

تاباقنلا
ةیلامعلا

تاباقنلا
ةینھملا

بابشلا زكارم
 تاداحتالاو
ةیبالطلا

 يداونلا
 ةیضایرلا
ةیعوطتلاو

تائیھ يداون
 سیردتلا
تاعماجلاب

 تایعمجلا
ةیلھألا

 ثوحبلا زكارم
 تاساردلاو
 تایعمجلاو

ةیفاقثلا

 ةرحلا ةفاحصلا
 مالعإلا ةزھجأو

رشنلاو

 ریغ تامظنملا
 ةیعافدلا ةیموكحلا

زكارمك ةیومنتلاو
 ناسنإلا قوقح
 ةیمنتلاو ةأرملاو

.ةئیبلاو

 ةیراجتلا فرغلا
 ةیعانصلاو

 لاجر تاعامجو
لامعألا



 لاجملا
ينیدلا

 لاجملا
يعوطتلا

 لاجملا
يداصتقالا

 لاجملا
يفاقثلا

 لاجملا
يمیلعتلا



 ةيعوطتلا تامظنمللباستنإللسيسأت عفاود

ينيدلا عفادلا-1
يسفنلا عفادلا-2
)يداصتقإلا(يداملا عفادلا-3
يعوطتلا عفادلا-4
يحصلا عفادلا-5



تاجاحلا قيقحتل قيرطلا.. ةيعوطتلا تامظنملا



نيرمت

وأةطشنأديدحتناكمإلابله-ريهشلاولساممره–عقاونم
ىلعنكمي،ةيعمتجمةجاحوةرغثةباثمب،تالكشموا،اياضق
طاقنلاةاعارمعم،اهعملماعتللةيعوطتةمظنمسيسأتاهساسا
ةيلاتلا



ةيعوطتلا تامظنملا ىلع قلطت تايمسم

. يريخلا لمعلا تاسسؤم•. عوطتلا تاسسؤم•
. ةيلهألا تاسسؤم•. ةيعوطت تاسسؤم•
. ةيموكحلا ريغ تامظنملا•. ثلاثلا عاطقلا تاسسؤم•
 عــــــــفنلا تاذ تاــــــــمظنملا•. ةيحبرلا ريغ تامظنملا•
.ماعلا

. بئارضلا نم يفعملا عاطقلا•. لقتسملا عاطقلا•
. يعوطتلا داصتقالا تايعمج•



.راكفألابنوبستنم)6(

.تقولابنوبستنم)4(

طقفدھجلابنوبستنم)2(.طقفلاملابنوبستنم)1(

. ةربخلاو دھجلابنوبستنم)3(

. لاملاو تقولاو دھجلابنوبستنم)5(

:  ةيعوطتلا تامظنملل نيبستنملا فانصأ









ًايزكرمًاعقوملغشي،ةيعوطتلاتامظنملاعاطقحبصأدقل
تاسايسوةيعامتجالاةياعرلالبقتسملوحشاقنلايف
اذهلةيلبقتسملاقافآلانمو،ملاعلاءاحنأعيمجيفةيمنتلا
:عاطقلا







 يسسؤملاو يميظنتلا ءانبلا
يعوطتلا لمعلل



 ةيعوطتلا تامظنملا لخاد يفيسسؤملا لمعلا دئاوف
تاربخلامكارتىلعظفاحيوهرارمتساولمعلاتابثنمضي1.

.تامولعملاوبراجتلاو
.ةسسؤملليلاملاويرادالارارقتسالاىلعظفاحي2.
ةيريصملاتارارقلاذاختابةدايقلاوأدئاقلادرفتمدعنمضي3.

.ةسسؤملابةقلعتملا
ميقلانمةموظنمبنومزتلماهيفنيلماعلاعيمجنأنمضي4.

ةينهملامهتاقالعومهكولسومهئادأاهلوحروحمتيئدابملاو
.ةيناسنإلاو



ةدايقلاميدقتيفةسسؤملاةيزهاجىلعيسسؤملالمعلادكؤي5.
ةمزأيفةسسؤملالوخد،دنعوئراوطلاوةرورضلاتقويفةليدبلا
.ليدبتلاورييغتلايعدتستعونيأنم

تايرظنلاوبيلاسالالضفأرايتخالدهتجتسةرادالانأنمضي6.
.دئاعلاوةيجاتنالانمةبسنىلعأققحتيتلاةيرادالا

لالخنمةيرشبلادراوملالضفأبمعدتفوسةسسؤملانأنمضي7.
بيردتلاوليهأتلاوفيظوتلاورايتخالايفةروطتمةسايسعابتا



ةيعوطتلا تامظنملا ةايح ةرود

م1993ماعيفنییبمیلوتاسسؤملاةایحةرودریوطتبماق•
ةیزیلجنالاةملكلايفةرصتخملحارمسمخدصرو

5 E’s
........ةیلاتلالحارمللىلوالافرحالايھو



رارمتسالاو نیكمتلا ةلحرم
Elongate

دوجولاو ةأشنلا ةلحرم
Existence

ءانبلاو سیسأتلا ةلحرم
Establishment

دادتمالاو عسوتلا ةلحرم
Expansion

دیوجتلاو ءاقترالا ةلحرم
Elevation



 مزلتسملا
ةركفلالوألا

 مزلتسملا
ةیعورشملايناثلا

 مزلتسملا
ةدایقلاثلاثلا

 مزلتسملا
لاملا سأرعبارلا

 مزلتسملا
سماخلا

 ةطخ
ةسسؤملا

 مزلتسملا
سداسلا

 ةعمسلا
ةدیجلا

ةیرشبلا دراوملاعباسلا مزلتسملا

 ةمظنأو حئاولنماثلا مزلتسملا
لمعلا

 روھمجلا عساتلا مزلتسملا
فدھتسملا

رقملارشاعلا مزلتسملا

 يداحلا مزلتسملا
   رشع

 ىلع ةردقلا
رارقلا ذاختا

 يناثلا مزلتسملا
رشع

 ةعباتملاو ةباقرلا
میوقتلاو

ةيفارتحالل لوصولل يسسؤملا لمعلا تابلطتمو تامزلتسم
ةيعوطتلا تامظنملا ةرادإ يف



ةضهن– نيفرتحملا عوطت
عوطتلا ملاع يف



؟ نيفرتحملا عوطت وهام
 ةينيتال ةملك يهو) (Pro Bono( ونوبوربلا حلطصمل ةمجرت يه•

ةيعوطت تامدخب نوموقي نيفرتحملا نيفظوملا نأ ينعت
 ريغ تاسسؤملا ةمدخل رجأ نودب ةينهملا مهتاصصخت مادختساب
.ماعلا حلاصلا تاسسؤمو ةيحبرلا
 ليغشت فيلاكت يف ريبك ريفوت ققحي ، نيفرتحملا عوطت•

.حبرلل ةفداهلا ريغ ةصاخو ، تامظنملا
 فرتحملا عوطتملا اهيلا يمتني يتلا ةهجلا حنمي ، نيفرتحملا عوطت•

.عمتجملا عم اهل ةنسح ةقالعو ةيباجيإ ةينهذ ةروص
...يعوطتلا لمعلا تاجرخم ةءافك عفر يف مهاسي•
؟مكرظن ةهجو نم نيفرتحملا عوطتل ىرخأ دئاوف نم كانه له•



ونوبورب نيفرتحملا عوطتل ةيملاعلا ةكبشلا
ةكراشملانيفرتحملاعوطتلاجميفةصصختملاوربكألايهو،ةكبشلاهذهمعدت•

.ملاعلاىوتسمىلعتاعمتجملاىلعةيباجيإةيعامتجاتاريثأتثدحتيتلاةيندملا
نيذلادارفألانيبنوطبري،"نيناجمءاطسو"وأ،ةيناجمةمدخومدقممهمهؤاضعأ
.اهيلإلوصولاعيطتستاليتلايعامتجالاعاطقلاتامظنمعممهتامدخبنوعوطتي
نولمعيمهعيمجو،ةجضانلاتامظنملاىلإةئدتبملاتاكرشلانمةكبشلاءاضعأحوارتي•

نمةعونتمةعومجماذهعمجي.مهقطانميفيناجملاعيسوتلاوريفوتلاوجيورتلاىلع
.ةدافتسملاسوردلاوتاسرامملالضفألدابتعيرستكلذدعباهنكمييتلاتامظنملا
لدابتلاززعناننإف،تاعمتجملانيبةديدجتالاصتابموقيريخلالمعنأانماًكاردإو
.ملاعلاىوتسمىلعةيندملاةكراشمللةديدججذامنروطنويفاقثلا
BMW،نيسسؤملااهئاكرشلبقنم2013ماعيفةكبشلاتأدب• Foundation

Herbert QuandtوTaproot Foundation Proةيونسةيملاعةمقلوأاومظننيذلا،
Bonoنيحلاكلذذنمةيميلقإلاوةيملاعلااهممقوةكبشلااومعدو.

نيراتخمءاضعأنمفلأتييذلا،يملاعلاسلجملانمهيجوتبةيونسلاةمقلاميظنتمتي•
.اهعيراشموةكبشلاةطشنأقيسنتيفمهرودلثمتي،ةكبشلانم
دارفأللسيلوتامظنمللةحاتمةكبشلاهذهيفةيوضعلا•



نجاحشركاء

لكمشكراً 


