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•لمجتمعه مقابل بال إنسان أي يبذله الذي الجهد 

  ةوقناع رضا عن اإلنسان يقدمه فكري أو بدني أو عيني أو مالي بذل•
البشر خدمة بقصد مقابل بدون

خطر أي من وأهله الوطن حماية إلى تهدف وطنية إنسانية خدمة•
  ضغوط أو إكراه ودون طواعية نفسه يسخر الذي الشخص هو المتطوع•

اآلخرين ومؤازرة لمساعدة خارجية




• البروبونوPro Bono كلمة التينية وتعني التطوع المختص





•     CSR 
•     Pro Bono
•    Philanthropy
•   Shared Value
•   Citizenship
•   Sustainability





•  11       
•25 %       
•2,3      
•    









المعرفة خدمة 
المجتمع

تطوير 
اداالقتص البيئة 
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Career Pathالمسار المهني البعيد األجل •
Individual Development Planخطة التطوير السنوية •
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الضوابط 
اتوالتشريع

حقوق 
وواجبات

المسؤولية 
والتمييز

االلتزام 
واالمانة






https://nvg.gov.sa/
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أدوات تعزيز الوعي باملبادى واملنهٜحيات
وعاملتبعة من قبل منظمة األمم املتحدة بمٜحال التط  

-برنامح متطوعي األمم املتحدة نموذٜحا  -

تقديم
األستاذ الدكتور ع آل إبراه
نأىب رٔىيس مٜحلس إدارة 

اعية  ية للمسؤولية االٜح الشبكة اإلقل
 لشؤون تطوير األعمال



 تقديم
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 وعي ؟ملاذا يٜحب أن تن إ برنامح األمم املتحدة التط
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 لتطوعي ؟كيفية التسٜحيل  برنامح األمم املتحدة ا
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د األد من الشروط املطلوبة للعمل ا ي ا  ف
 :كمتطوع دو  األمم املتحدة
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 لتطوعي ؟كيفية التسٜحيل  برنامح األمم املتحدة ا
•2
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Global Talent Pool.
•
•

.
•Talent Pool 






 لتطوعي ؟كيفية التسٜحيل  برنامح األمم املتحدة ا
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•SUBMIT MY PROFILE 
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ا ي بعض النقاط حول إنشاء ملف تعريف  ف
 :برنامح متطوعي األمم املتحدة لتالحظه
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 لتطوعي ؟كيفية التسٜحيل  برنامح األمم املتحدة ا
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 ما هي مدة برنامح متطوعي األمم املتحدة ؟
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COVID19برنامح متطوعي األمم املتحدة و 
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 سن  متابعتكمشكرا 



ة ابوظبيعماد سعد، رئيس شبكة بيئاملستشار  مع محترف العمل التطوعي 2030امة إسهامات التطوع االحترافي في تحقيق أهداف التنمية املستد

مع محترف العمل التطوعي
يعماد سعد، رئيس شبكة بيئة ابوظباملستشار  

إسهامات التطوع االحرتايف
ية يف حتقيق أهداف التنم

2030املستدامة 





ة ابوظبيعماد سعد، رئيس شبكة بيئاملستشار  مع محترف العمل التطوعي 2030امة إسهامات التطوع االحترافي في تحقيق أهداف التنمية املستد

خبير استدامة ومسؤولية مجتمعية للمؤسسات1.

م معتمد 2.
ّ
EFQM / 2013من املؤسسة األوروبية للجودة والتميز املؤسس ي باللغة العربية مقـــيـ

م رئيس ي 3.
ّ
(فئة التطبيقات الخضراء واملسؤولية املجتمعية)2013بجائزة وزير الداخلية للتميز مقــيـ

ــق معتمد في تطبيق متطلبات املواصفة القياسية الخاصة باملسؤولية املجتمع4.
ّ
(ISO 26000)ية مدقـ

(GRI STANDARDS)إعداد تقارير االستدامة وفق تمكين املؤسسات منمجـــاز في5.

2016ريس اللجنة العلمية ملنتدى عجمان للمسؤولية املجتمعية 6.

2016رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي للتنمية املستدامة أبوظبي 7.

UNEPدرب بيئي معتمد من برنامج األمم املتحدة للبيئة م8.

. مستشار بيئي لجمعية أصدقاء البيئة باإلمارات9.

عماد سعد
محترف العمل التطوعي

معيةخبير االستدامة واملسؤولية املجت

ــ  بالفوز أن نحظى بومسؤوليةشرف االستدامة وخدمة املجتمع متخصصة بةجائز 11ــــ
2005من صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة في املجال البيئي جائزة الشارقة للعمل التطوعي-1
2007وسام إمارة أبوظبي من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -2
2007جائزة ابوظبي بمكرمة من سيدي  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  -3
2010ستوى العري،، من منظمة املدن العربية املجائزة داعية البيئة على -4
2012، من حكومة دي، جائزة دي، للنقل املستدام-5
2013جائزة وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع باإلمارات -6
2014جائزة سمو الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية من دولة الكويت -7
2014جائزة الوسام الذهبي للمسؤولية املجتمعية، من لبنان -8
2015جائزة الشارقة للعمل التطوعي في االعالم املستدام، من صاحب السمو حاكم الشارقة -9

2016جائزة أفضل عالمة تجارية بالخليج في مجال االستدامة واملسؤولية املجتمعية -10
2018تماعية جائزة املسؤولية املجتمعية للشركات العربية، من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االج-11



ة ابوظبيعماد سعد، رئيس شبكة بيئاملستشار  مع محترف العمل التطوعي 2030امة إسهامات التطوع االحترافي في تحقيق أهداف التنمية املستد

 
 
اع للتغيير إشراك الناس بصفتهم ُصن

ضرورة وطنية 
لتحقيق التنمية املستدامة



ة ابوظبيعماد سعد، رئيس شبكة بيئاملستشار  مع محترف العمل التطوعي 2030امة إسهامات التطوع االحترافي في تحقيق أهداف التنمية املستد

1.000.000.000
 .(أ2018)تشير تقديرات برنامج األمم املتحدة للمتطوعين 

ً
إلى وجود مليار متطّوع سنويا

. يسعون إلى مساعدة مجتمعاتهم أو إحداث الفرق في القضايا التي يحفلون بأمرها

مة الجميعالعمل التطوعي ضروري لضمان مشاركة الجميع في جهود التنمية املستدامة على مستوى العالم وتنفيذها لخد

أرقم تطوعية



ة ابوظبيعماد سعد، رئيس شبكة بيئاملستشار  مع محترف العمل التطوعي 2030امة إسهامات التطوع االحترافي في تحقيق أهداف التنمية املستد

 رئيسي
ً
ل التطوع موردا

ّ
 يشك

ً
ا

، 2030لخطة التنمية املستدامة 
 منح الن

ً
اس بل باستطاعته أيضا

 باالنتماء وتحويل املواط
ً
نين حسا

من مستفيدين إلى شركاء
في التغيير مليون عامل متفرغ 109جهود املتطوعين بالعالم تكافئ عمل 

أرقم تطوعية



ة ابوظبيعماد سعد، رئيس شبكة بيئاملستشار  مع محترف العمل التطوعي 2030امة إسهامات التطوع االحترافي في تحقيق أهداف التنمية املستد

57%
 من العمل التطّوعي عاملي% 57تنهض املرأة بنسبة 

ً
لم يعد للمتطوعين صوتا

،في األمم املتحدة فحسب
لدانهم بل إن لرأيهم تأثير في ب

ومنظماتهم في كثير من 
األحيان

https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/volunteers

أرقم تطوعية

https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/volunteers


ة ابوظبيعماد سعد، رئيس شبكة بيئاملستشار  مع محترف العمل التطوعي 2030امة إسهامات التطوع االحترافي في تحقيق أهداف التنمية املستد

وعيلعمل التطلبلد لديهم قياس 100

بلد لديهم سياسات وتشريعات90
لتعزيز العمل التطوعي

بلد أقرت في االستعراضات الوطنية29
بأهمية العمل التطوعي( 2018)الطوعية 

تحقيق أهداف التنمية املستدامةل

أرقم تطوعية

8.2%
املتطوعين العرب من العالم



ة ابوظبيعماد سعد، رئيس شبكة بيئاملستشار  مع محترف العمل التطوعي 2030امة إسهامات التطوع االحترافي في تحقيق أهداف التنمية املستد

1970في عام (  UNV)أنشأت الجمعية العامة لألمم املتحدة  برنامج متطوعي األمم املتحدة 
، (UNDP)تحت إدارة برنامج االمم املتحدة اإلنمائ، 

.كة لكافة الناسلخدمة قضايا السالم وتحقيق التنمية املستدامة من خالل تعزيز فرص املشار . بتشجيع املتطوعين

(  UNV)برنامج متطوعي األمم املتحدة 

اإللهام في العمل

http://www.unv.org: ى الرابط التاليعلللمزيد من املعلومات عن برنامج متطوعي االمم املتحدة او لغرض التسجيل ضمن متطوعي االمم املتحدة يرجي زيارة املوقع الخاص بالبرنامج

مكتب فرعي130للبرنامج شبكة من الشركاء وأكثر من 

http://www.unv.org/
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وعيلدينا خمس مكونات ملمارسات العمل التط

فئة  البنية، املوقع، الكثافة، الطموح، ال

رينممارسات العمل التطّوعي في القرن الحادي والعش

الطموحة  الكثافاملوقعةالبني

عبناء املجتمعرض يالكترون،رسمي بناء الذاتمنظمعفي املوقيغير رسم



ة ابوظبيعماد سعد، رئيس شبكة بيئاملستشار  مع محترف العمل التطوعي 2030امة إسهامات التطوع االحترافي في تحقيق أهداف التنمية املستد

:  ي وهيحددت األمم املتحدة خمسة أنواع من العمل التطّوع: العمل التطّوعي( فئات)أنواع 
هالترفيةاملشاركتنظيم الحمالتالخدمةدلةاملساعدات املتبا

هي ثروة من أنشطة 
ى املساعدة غير الرسمية عل
ة في مستوى األفراد واملترسخ
املمارسات املجتمعية 
والثقافية، فاألفراد 

 يجتمعون ويتطوعون سوي
ً
ا
 على احتياج مشترك 

ً
ردا

أو مشكلة مشتركة

تتمثل األعمال 
ي التطوعية الخدمية ف
اقف التي يستج يب املو
فيها املتطوعون 
واملتطوعات 

رة لالحتياجات املتصو 
.لشخص أو مجتمع آخر

يتضمن تنظيم 
 
ً
 عمال

ً
الحمالت غالبا

 ملجموعة أو 
ً
جماعيا

لفرد إلسماع 
األصوات املهمشة 

.هنوتغيير الوضع الرا

تشمل املشاركة األعمال
التطوعية التي يقدم 
خاللها املتطوعون 
واملتطوعات الوقت 
يات والجهد لالنخراط في آل

الحوكمة وصناعة القرار 
على مستويات مختلفة

يشمل العمل التطوعي على
عبر األنشطة التطوعية التي ت

عن آراء الناس وعواطفهم، 
كما هو الحال في اآلداب 
ى والثقافة والرياضة، يبق

لهذه األنشطة إسهام في 
لى تحقيق الرفاه والترابط ع

.نطاق أوسع
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ل التطوعييحتاج املتطوعون إلى حماية قانونية وتدريب وتمويل لضمان قدرتهم على العم
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الدول األعضاء في لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغري، آسيا

يهادول تم قياس التطوع ف

يهادول لم يتم قياس التطوع ف

مليون340من% 2.61

خمس دول فقط قدمت بيانات عن العمل 
2019و 2007التطوعي بين عام، 

مليون 340 دولة18

حجم التطوع في منطقة األمم املتحدة لغري، آسيا

أرقم تطوعية

لمتطوع عري، دوام كاممليون  8.9

8.2%
نسبة املتطوعين العرب

من مجموع متطوعي العالم
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 لتقرير حالة الت
ً
طوع وفقا

2018بالعالم  

حجم التطوع في منطقة األمم املتحدة لغري، آسيا

تتطوع النساء أكثر من 
الرجال بشكل ملحوظ

كور نسبة املتطوعين من الذ
واالناث بدوام كامل من 
ل مجموع املتطوعين بشك 

غير رسمي

نسبة املتطوعين من 
الذكور واالناث بدوام 
كامل من مجموع 
مياملتطوعين بشكل رس

أرقم تطوعية

ل تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن العمل التطوعي بالدو 

 ألسباب كثيرة منها الفجوة في
ً
البياناتالعربية  أمر صعب جدا

70%

30%

متطوع غير رسمي

متطوع رسمي
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التطوعالقرارات الرئيسية التي أصدرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة حول 
https://cutt.us/6SzYz

القرارات الخاصة بالعمل
التطوعي بالعالم

https://cutt.us/6SzYz
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"تصور جديد للعمل التطوعي"2020الطريق إلى 
https://cutt.us/6SzYz

القرارات الخاصة بالعمل
التطوعي بالعالم

https://cutt.us/6SzYz
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 ما يكون املتطوعون في جميع أنحاء العالم هم أول املستجيبين لألزمات
ً
اإلنسانيةغالبا
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2020يوليو 16–13ُعقد االجتماع التقني العامل، خالل الفترة 
 في املناقشات والحوارات املتعلقة بالع

ً
مل التطّوعي لتوفير منصة للمض ي قدما

2030لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
 على رسم مستقبل العمل التطّوعي

ً
والعمل سويا

االجتماع التقني العامل، حول 
"2030إعادة تصور العمل التطّوعي من أجل خطة عام "
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ما هي االتجاهات والدالئل بشأن :تحديد االتجاهات والدالئل بشأن العمل التطّوعي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة-1
، وما هي األمثلة على املمارسات (2020-2016)كيفية مساهمة العمل التطّوعي في أول دورة من أهداف التنمية املستدامة 

الجيدة؟ 
 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة-2

ً
تي قد ما هي الخصائص املميزة للعمل التطّوعي، ال: العمل التطّوعي باعتباره مسّرعا

تجعله قوة تحويلية لتعجيل تقدم أهداف التنمية املستدامة وضمان عدم ترك أحد خلف الركب؟ 
لية كيف يبدو العمل التطّوعي في املستقبل، وما هي النماذج املبتكرة أو النماذج األو :دعم العمل التطّوعي للجيل القادم-3

عاد تصوره"التي تدعم الجيل القادم أو العمل التطّوعي 
ُ
؟"امل

هج املختلفة لقياس عدد املتطوّ :قياس العمل التطّوعي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة-4 عين، وحجم ونطاق ما هي النُّ
املساهمات التي يقدمها العمل التطّوعي لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة؟

:هي كالتالي2020املواضيع واألسئلة الرئيسية التي جرت مناقشتها خالل االجتماع التقني العامل، 
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إعادة تخّيل العمل التطّوعي
كن من خاللها هو وسيلة تنفيذية تتسم بالقوة يم: املحترفالتطّوعيالعمل 

.  تدامةإشراك الناس في التخطيط الوطني لتحقيق أهداف التنمية املس

2020-2030
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إعادةفإنلذا،السريعاملستمر بالتحول تتسماملختلفةوبيئاتهالتطّوعيالعمل
فيلتأملايقتض يإنمااملستدامةالتنميةأهدافأجلمنالتطّوعيالعملتخّيل

التحدياتمعفيهاملطلوبةالتأقلمكيفيةواستشرافتاريخهحتىاملحرز التقدم
.املقبلالعقدخاللتظهر ربماالتيالجديدة

فيتطّوعيالالعملتأثير تعظيمفياملساهمةيمكنهاالتياملساراتمنعددهناك
وهيالعمللخطةالثالثةاألهدافخاللمن،2030لعاماملستدامةالتنميةخطة

القياس//اإلدماج//املسؤولية

إعادة تخّيل 
مسارات اإلدماج
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"عقد من العمل"في مستهل العمل التطّوعي 
2030بعد انقضاء خمسة أعوام بعد اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 

ة على العمل ما زال إال أنه 
ّ
األولىي مراحله فاملستدامة التنمية لدعم املحترفالتطّوعيإنتاج األدل

• 
ً
 بسيطا

ً
 وال مقترحا

ً
 سحريا

ً
.  العمل التطّوعي ليس حال

تداخل من فاملساهمات التي يتيحها العمل التطّوعي تقتض ي االنتظام في سياق معقد وم•
.ّمةالقوى االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية التي تتعرض لتغييرات ج

.الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر" الصادر عن االتحاد 2015االستعراض العامل، للعمل التطّوعي •
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"خطة عمل إدماج العمل التطّوعي"لتفعيل 
جهود التنمية الفائدة لدعم من أجل تعميق 

:نالبد م، على املستوى الوطني2030املستدامة 

الناس عن خطة التنمية املستدامة؛ مسؤوليةتعزيز -1
ة والعاملية؛استراتيجيات التنفيذ الوطنيفي املحترف العمل التطّوعي إدماج-2
في تنفيذ العمل التطّوعي للمساهمة في الفهم الشامل ملشاركة الناسقياس-3

أهداف خطة التنمية املستدامة؛

سالقيا// اإلدماج // املسؤولية 
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2030دمج العمل التطوعي في خطة التنمية املستدامة لعام 

 
ً
(الجميعينبباملسؤوليةالشراكةتعزيز )التنميةخطةعنالناسمسؤوليةتعزيز:أوال

...ألنهالتنميةعمليةفيالناسمشاركةُسبلأهممنالتطّوعُيعّد 
."الناسأجلومن،الناسوبواسطة،الناسمن"

قدرةتزداداملتحدة،األمموخططالوطنيةالتنميةاستراتيجياتفيالتطّوعيالعملإدماجعند
لعيشاوسبلوالَحوكمةوالصحةالتعليممجالفيسواءاإلنجازاتفياملساهمةعلىالناس

"املقبلالعقدفييالتطّوعالعملإدماجحول العاماألمينتقرير"...االجتماعيوالعملوالبيئةوالسلمواألمناملستدامة
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 لبناء حّس املسؤولية في العمليات اإلنمائية حسب الوارد في تقارير االستعراض الوط
ً
.2019-2016وعي ني الطالدليل على أن العمل التطّوعي باعتباره وسيلة

مل التطّوعيالنسب املئوية لتقارير االستعراض الوطني الطوعي التي أوردت املشاركة أو الشمول أو املشاورة من خالل الع

ن الناس من املشاركة في
ّ
عمليات ثبت على نطاق واسع أن التطّوع ُيمك

من تقارير االستعراض % 32يدلل على ذلك أن . أهداف التنمية املستدامة
قد أفادت باستحداث 2019و 2016الوطني الطوعي الصادرة بين عام، 
.فرص للمشاركة من خالل التطّوع

اركة أثبتت مشاورات خطة العمل وجود ائتالف موسع من أصحاب املصلحة املتعاونين لتوسيع نطاق املش
وربط الجهود املحلية باألولويات الوطنية

التطّوعي كشفت تقارير االستعراض الوطني الطوعي ما يفيد املشاركة أو املشاورة أو الشمول من خالل العمل
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خمسةانقضاءويعد"العملمنعقد"برنامجوانطالق2020عامبدايةمع
الحكوماتبدأتاملستدامة،التنميةأهدافتنفيذخطةمنأعوام

باعتبارهالتطّوعيالعملطاقاتبإدراكاآلخرونوالشركاءاملدن،واملجتمع
 األشداملجموعاتواحتواءوالتشاور املشاركةوسائلمن

ً
الركب،عنتخلفا

يةعملضمناملقدمةالوطنيةاألوضاعتحليالتمنالثابتوفقوذلك
الوطنيةاالستعراضاتمن%37فيالثابتوفقوكذلك،"العملخطة"

.الطوعية
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ً
والوطنيةالعامليةالتنفيذجهودفيالتطّوعيالعملإدماج:ثانيا
2015بعداملالتنميةخطةبشأناملتحدةلألممالعاماألمينعنالصادر التجميعيالتقرير ينظر 

."تخصصاتالمتعددةقويةتنفيذوسيلة"باعتبارهمواملتطّوعاتاملتطّوعينإلى

يجب تعزيز ملكية الناس ألهداف التنمية املستدامة
لتنميةعلى أهمية اتباع طريقة منهجية تتمحور حول الناس في تحقيق ا2030تؤكد خطة عام 

2030دمج العمل التطوعي في خطة التنمية املستدامة لعام 
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فيالناسإلشراك"كفيلةوسيلةالتطوعيالعمل
نيالوطالصعيدعلىوالتنفيذالتخطيطجهود

خاللمناملستدامةالتنميةأهدافبخصوص
."للمؤسساتاملجتمعيةاملسؤولية

ن املتطوعينتقارير االستعراض الوطني الطوعي التي تقر باملساهمات اإليجابية م

2016

2017

2018

2019

 جميع السنوا
ً
تاملجموع شامال

46%
قرت من تقارير االستعراض الوطني الطوعي أ

باملساهمات اإليجابية للعمل التطوعي



ة ابوظبيعماد سعد، رئيس شبكة بيئاملستشار  مع محترف العمل التطوعي 2030امة إسهامات التطوع االحترافي في تحقيق أهداف التنمية املستد

2019-2016دليٌل على مساهمات املتطّوعين في أهداف معينة من أهداف التنمية املستدامة في تقارير االستعراض الوطني الطوعي
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2019إلى 2016ة منفتر دليٌل على إدماج العمل التطّوعي في السياسات والخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة في تقارير االستعراض الوطني الطوعي لل

كرت من تقارير االستعراض الوطني الطوعي ذ
إدماج التطّوع في السياسات والخطط 

الوطنية ولو ملرة واحدة

18%2017

2018

2019

 جميع السنوا
ً
تاملجموع شامال
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ملتطّوعاتعلى الرغم من االعتراف باألدوار بالغة األهمية للمتطّوعين وا
2030في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

في الجهود وجود دليٍل على إدماج برامج التطوعإال أنه ما زلنا نفتقر إلى 
املوسعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
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إنشاء مراكز وطنية وأكاديميات 

االحترافياالحترافيللتطوع 

ستدامةيعزز البنية التحتية للتنمية امل
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ً
التطوعيالعملفيوالبحثالقياس:ثالثا

ثبتالطوعي،الوطنياالستعراضتقارير تؤيدهاحقيقة
ُ
املتاحةوماتاملعلأنت

املقررةالثةالثاألهدافبيناألدنىهيواملتطّوعاتاملتطّوعينجهودقياسعن
"القياساالدماج،املسؤولية،"العمل،خطةفي

2030دمج العمل التطوعي في خطة التنمية املستدامة لعام 
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املسؤولية

االدماج

القياس
ة تؤّيد كل هدف من األهداف الثالثة لخطة العمل في تقارير االستعراض الوطني الطوعي للفترة 

ّ
2019-2016أدل

خطة العملالنسبة املئوية لالستعراضات الوطنية الطوعية التي تضمنت أدلة على هدف

4%
نسبة قياس جهود املتطّوعين واملتطّوعات

2019و 2016في كل تقارير االستعراض املقدمة بين عام، 
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خمسة دول عربية فقط أقدمت على
قياس العمل التطّوعي ضمن 

2019و 2007إحصاءات رسمية بين 
الجزائر، املغرب، ُعمان، قطر، 

اململكة العربية السعودية

 غياب البيانات ليس
ّ
إن

مجرد مشكلة أكاديمية 
 
ً
فقط؛ بل يشكل عائقا

لجهود الدمج
2018ما تم تسليمه إلى تقرير األمين العام عن العمل التطوعي املراجعات الوطنية الطوعيةمعلومات متوفرة في

لبنانالبحرين، لبنان، السعودية، االماراتالعراق، فلسطين، السودان

 ألسباب كثيرة منها الفج
ً
وة في البياناتتقديم معلومات دقيقة عن العمل التطوعي بالدول العربية أمر صعب جدا
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قياس التطوع، أمٌر مهم 

امه إلظهار مدى تأثيره وإسه

ية في تحقيق أهداف التنم

املستدامة
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2030تحديات إدماج العمل التطّوعي في خطة التنمية املستدامة لعام 

:الجديدةالنظرة-1
َل قدالتطّوعيللعملالسائدالفهمإن

ّ
شك

َ
،الشماليلمالعانصفتجاربمنت

نصففيرةالكثيالتطّوعممارساتعنالطرفغّض إلى(تاريخهحتى)ميلوهناك
أساسلتقديمالفهمفيالفجواتلتلكالتصدييجبلذا،الجنوبيالعالم

هدافأضمنالتطّوعيالعملتدمجالتيوالبرامجللسياساتمفيدمنطقي
.املستدامةالتنمية
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التطّوعيالعملأنواعبكلاالعتراف-2
مجتمع،للالعامالوعيفيالتطّوعيالعملتجاهالسائدةالنظروجهاتزالتما

دمةالختقديمفإنذلك،ومع.الخيري العملأشكالمنشكلأوخدمةأنهترى 
فياهمتسالتيالتطّوعيالعملمنكبيرةفئاتخمسمنواحدةفئةإالهوما

.املستدامةالتنمية

2030تحديات إدماج العمل التطّوعي في خطة التنمية املستدامة لعام 
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التعامل مع التفاوتات امللّحة-3
أوجه تكشف أنماط املشاركة عن مقدار ما يكشفه العمل التطّوعي من

 عن ، والفئة العمرية وحالة التوظيف، فعدم املساواة بين الجنسين
ً
ضال

.مجموعة أخرى متنوعة من العوامل االجتماعية االقتصادية

2030تحديات إدماج العمل التطّوعي في خطة التنمية املستدامة لعام 
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افز وجوائز تصون الحقوق، وتشجع الناس على العمل التطو • .عيإيجاد حو

.رةإيجاد فرص للعمل التطوعي من خالل برامج ومبادرات ومشاريع مبتك•
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طّوعالتإمكانات تعزيز ضرورة 
حدها األعلىإلى االحترافي

طوعي واالستثمار في العمل الت
 مسليكون 

ً
 التطّوع عامال

ً
رعا
في تحقيق أهداف التنمية

2030املستدامة 

واالبتكار

التوصيات
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"خطة عمل إدماج العمل التطّوعي"لتفعيل 
التنمية جهود الفائدة لدعم من أجل تعميق 

:نالبد م، على املستوى الوطني2030املستدامة 

الناس عن خطة التنمية؛ مسؤوليةتعزيز -1
نية والعاملية؛في استراتيجيات التنفيذ الوطاالحترافيالتطّوعيالعمل إدماج-2
في تنفيذ العمل التطّوعي للمساهمة في الفهم الشامل ملشاركة الناسقياس-3

أهداف خطة التنمية ؛

سالقيا// اإلدماج // املسؤولية 

 
ً
 وأخيرا

ً
أوال
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مية واأل ية املا ن ف ا تطوع

  

قدو .مؤسسيةوأطر ضوابطبدون التطوعملمارسةمجاال لنايدعلم،اليومالتطوععالمحدثالذيالتطور إن
ما” مؤخرااملتحدةاألمممتطوبرنامجوضع يمعيقوم” التطوعملمارسةجديداف فتطوع” مفا و،”نا

جيرادضة و اال معاملباألفرادتطوعأنحيثامللتقى،ذاع ل ااملؤطرةغ ” اإلستجابة” ف محدودأثر
ا يل،وعائد سأنهكماض تمعافرادجميعل نا نغيبالتطوالعملمشارك ف العملإنحصار ةباالضافا

معياتتحديدوضعفمحددة،مجاالتالتطو اا ياتوغيابالتطوعيةالفرصمنإلحتياج املن
اتيجيات نإلدارةواإلس ناملتطوع ف ،غ القطاعا متقدمةاربتجسنعرضامللتقىذاخاللومنالر

اتضعالعامليةللمعاي وفقا” التطوعممارسة قال ز طر افيةلتعز ناول التطوعمجاالتاإلح نيةملرجعياتات امل
االتطوعملمارسة مالذياألمر ،مستدامةمؤسسيةأطر ع اإلح سا عمل،تمعاالتطوعأثر عظيمس و

 ،أوطانناالتنميةخططعنتائجهدمجع

  



الفردي العام التطوع
1

املتخص املؤس صالتطوع

2
اتي االس التطوع

3

اإلجراءات

م مجتمعية شطة أ الناس نيتطوع
ال م وق وذلك م اختيار

مستمر ل ش

ع مشار إطار ضمن ن املوظف يتطوع

ر  م سا مما حية الر غ فعاملنظمات

اإلنجاز ع سر و ع املشار كفاءة

املشاركة خطة حسب

الف من الفع اإلحتياج لتحديد رصدراسة

اص ا القطاع وقدرات التطوعية

اإلستقطاب وخطة الفرص .تصميم

اتيجية اإلس داف ا حسب

املس إطار ضمن اء وا ن املتخصص مةيتطوع ا

اتيجية االس داف واال التنمية داف ا تحقيق

الوطنية

داف اال مع واملوائمه امللطلوب التطوع تحديد

اتيجية .االس

دف ال ومؤشرات خصائص معرفة

دف لل والدعمة املالكة ات ا معرفة

االجتما يك ش ال

وامل والوقت املبادرة تصميم ع اراتعتمد

ن املتطوع وشغف



التغ شمل و التطو العمل مأسسة تطلبت العالم حدثت ال ات .اتالتغ

ا • ومعاي ل والتمو العمل ممارسة مثل املنظمات ا تواج ال ة املتغ اسبةاملتطلبات

ن• للمتطوع مناسبة ة إدار علمية وأدوات سياسات إ اجة ا نحو املنظمات قبل من الو

ملنصب• حدث الذي التطو"التطور العمل برنامج نة" مدير وم جديد وظيفي كخيار

ات• الشر قبل من التطوع

ن• املتطوع ستقطب ال للمنظمات الوطنية معاي وضع

بالتط• املتعلقة ا سياس وتطور دمي ا ا نطاق ن املتطوع تدخل ال ومات .وعا

التطوعية• امج ال ملدراء وطنية نية م رابطة ر تطو



املتحدة األمم دور
التطوع بتفعيل

املتحدة األمم دور
التطوع بتفعيل

ما   ع تتلخص ف ة للتط :حددت األمم المتحدة أهدافا للسنة العالم

م المتطوع ال شاط التنموي وتك العمل التطو ودمجه  ال ل الحكومــات  د من ق ا اف الم شط ع المستوى االع
ة ة غ الحكوم  .  الفردي والجما والمنظمات التطوع

اسات العامة للدولة وخطط المنظمات التط سيق ب الس ة لصالح المجتمـع والت س الخدمة التطوع خدم نمو ت ما  ة  وع
ل المستمر لألع ة لضمان التم سيق مع القطاع الخاص والمنظمات الخ ةوتطور أعمال هذه المنظمات ، والت . مال التطوع

ة، بهدف ة وذلك من خالل األجهزة اإلعالم ة والعالم ة المحل نقل التجارب  توثيق وتعميق الصلة ب المنظمات التطوع
ات  ادل الخ . الناجحة لالستفادة منها وت

1

2

3

ف الجهود الس  لها  وتكث ة لتفع استقطاب الرأي العام والجهات الرسم ة  ــــج الخدمات التطوع د من زادة ترو تقطاب الم
ة  شاط العل للمنظمات التطوع ز ال  المتطوع ذوي التخصصات النادرة لتع

 .
اف ة إح ستطيع أن نب مؤسسات تطوع ورة ل  ة  هذا المجال   ة تتجاوز النظرة الحاجة لنقل التجارب العالم

م العمل التطو السائدة  العالم العر  ة لمفاه القا

4

5



بالتطوع اف األع
 
ً
دوليا ا اإلح

بالتطوع اف األع
 
ً
دوليا ا اإلح

smith( ش طانيا ان)1995 170 بر

لةجميعةالف معياتعددوانم ا

عددوانجمعيةالف300 بلغالتطوعية

ن طانيااملتطوع ابر مليون 23 بلغوحد

ناالعوامخالل   م2003-1999 ب

انمجموعمن27%( كندي مليون 6.5  الذينالس

د متز العملمارسوا)سنة15 عنأعمار

معياتخاللمنالتطو  داكنيوجدحيثا

لية،جمعية175.000 اأ لة78.000 م .م

لغ عملساعة162 الفرديالتطوعمعدلو

و السنة دمايمثلماو مليون  نصفعنيز

ةعملساعة سنو

شأت" كيةاملتحدةالواليات ا ياحةللس األمر
نإدارة التطوعمراكز وأطلقتملتطوع

أك تطوعم1994 لعامإحصائيةوحسب
انصمليون 94.2 من مامعدلو

 ساعة4.2 الفردبهتطوع
ً
انأسبوعيا و

االتطوعساعاتمعدل ن9 لعملمواز مالي
دوالر بليون 176 اقتصاديةبقيمةموظف
ي "أمر

ت اليةاإلنتاجيةنةاو اإلس

امسودة ر  الرغ القطاععنتقر

ر( اليةالقيمةأن)2009 اكتو  غللعملا

اطلقتولقد،دوالر مليار 14،6 تبلغاملدفوع

اليا نإلدارةبرنامجأس اثر ظيملتعاملتطوع

التطوع

The للتطوعيامامركز  Hiramya Ikno

Volunteerانباليب وسيداجامعةتأسس

2006 عاماستحدثوقد2002 عام

التطوبالعمليتصلدراسيابرنامجا

نامجموادوتتضمن اتال رفيةاملعالنضر

  .التطوللعملالتطبقيةوالدراسات

و سانبرنامجعت    سس الذيوعللتطفرا

امجمثاال 1995 عامتأسس الرائدةلل

التطوالعملقيموغرسالتطوعمجال

عةمدرسة100 شاركحيث نامجتا لل

.مؤسسة3000 معالتطوعمجاالت



بالتطوع تمام اإل
 
ً
دوليا ا اإلح

بالتطوع تمام اإل
 
ً
دوليا ا اإلح

عام ت اجر دراسة ومة2009عد ا بدءت ، تطو عمل الشمالية وايرلندا طانيا بر االعاقة ذوي اص اال قيام مشروعااحتمال
بأسم2بقيمة جنية التطو( مليون العمل إ تطو ) الوصول عمل القيام من االعاقة ذوي تواجه ال العوائق تقليص إ رمي .و

اتقام مجموعة من المتطوع من جميع أرجاء العالم  نت إل  أستحداث برمج شاء مجموعات تعمل ع األن شاء و
بع قوائم وأسماء المفقودين  خضم الدمار الشامل لزلزال هاي عام  .2001خرائط لت

 .
ة مثل  ة  قامت مؤسسات عالم ك ة األم ــــج   Deutsche Post DHLالخطوط الج و ال ق الموحد  ومنظمة الط

العمل التطو ودعمة اف  لإلع

1

2

3

غ  سم ا وجهود المتطوع اصدرت حكومة ف ول ة العمل التطو اإلح أهم افا  دة خاصة تكرم طوابع بإع
.المتطوع 

 .
اب  ة للش الة الوطن دعم الموقع الش للو ان  ا مة ال ة لمنع الج شطة تطوع المجموعات  من خالل إدارج قوائما

ة ة والفرص التطوع .التطوع

4

5



للقياس العاملية ود ا
االقتصادية القيمة لتحديد متنوعة بات من ثمة



1

2

3

ال طة  ة المرت م األساس اسالمفاه ق

اس  ة للق الجهود العالم

س ؟  ماذا نق

4

5

6

اس  ف يتم الق ك

مة المتطوع  ق

ر ة التقار كتا

د من التعرف ع األ  ع ال دارة برامج التط ذ و ط لتنف :  للتخط



عدد المتطوع 

التطوع مؤشرات

ة عدد الساعات التطوع

.وزن اإلسهام وحجمه  الدخل القو 

ع   تكرار التط

1

2

3

4

5

ه الت سهم  ثمار الما ال  مات حجم االس نظ
ة التطوع

دراسة مؤشرات
ك و جون

التقارير األممية 



خالل من الر غ القطاع ات الشر قبل من ا االح التطوع :تفعيل

اص•  ا لقطاع ات الشر وقدرات حية الر غ املنظمات احتياجات لتحديد س دراسة

االح•  التطوع املشاركة ات للشر ملتقيات إقامة إ دف ات الشر ا االح التطوع اتشبكة ا لتبادل ا

املمارسات وأفضل .والتجارب

ا•  االح التطوع واستدامة يع ل دف ن ف ا ن واملتطوع ات للشر فزات ا من حزمة اتبناء الشر قبل من

ا•  االح التطوع املشاركة وإجراءات سياسات يل س إ دف و ا االح للتطوع أدلة بناء

ا  ع اإلح قدمها التط ة ال  ة العال ة واإلجتماع مة اإلقتصاد د من وللق :  أصبح ال













تفاعل العاملين في القطاع الخاص 
مع القضايا واالحتياجات المجتمعية 

بين الحوافز والضوابط

ماهر أبو حجلة 
مدير مشاريع ببرنامج بناء القدرات

بمؤسسة الملك خالد
م2021-هـ 1443



مقدمة



التطوعيمفهوم العمل االجتماعي 

علىركزمامنهاالتطوعلمفهومالتعاريفمنالكثيرهناك*
عكالتبربالماليكونقدواآلخرجسميا ًيكونقدالذيالجهد
.معينمشروعأولنشاطالمالمنبمبلغ

ةفئأيأوفرديقدمهالذياإلداريالجهدبأنهيعرفهمنوهناك*
جزاءلتوقعدونمعنويةأوماديةخدمةلتقديمالمجتمعفئاتمن

.ورائهمنمادي



؟من هو المتطـوع
مجتمعهوبيئتهظروفويعايشمعينبفكريؤمنإيجابيشخصهو

يرهغمعالجماعيللعملاستعدادولديهمواطنيهمشكالتوتحسس
إجراءوأباألموالالتبرعأوخدماتتقديمأوعمليةبمبادراتللقيام

منغيرهاأوتوعيةبحمالتالمشاركةأوأبحاثأودراسات
والمشكالتالقضايامواجهةبهدفوذلكواألنشطةاألعمال

والمساهمةآثارهامنوالتخفيف...والثقافيةواالقتصاديةاالجتماعية
كوميةالحغيراألهليةالمؤسساتأوالجمعياتبتشكيلاألقرانمع
منبدالاًالمؤثروالمؤسسيالمنظمالعملفرصتوفيرأجلمن

.المشتتالفرديالعمل





من هو المتطوع المحترف

بمهاراتيتمتعشخصهوالمحترفالمتطوع
ا ًمتطوعمؤسسيبشكليعملمعينةوخبرات
منمحددةعملساعاتوبعددمقابلبدون
هذهتسخيرفيللمساهمةالخاص،وقته

منالتخفيفأوحاجةلسدوالمهاراتالخبرات
.مجتمعيةقضيةوطأة



:دةمناحي عالتفاعل يأخذ التعاون / التطوع 
فكري تعاون / فهناك تطوع -
ماليتعاون / تطوع هناك -
واألعمالمادي في األجسام تعاون / تطوع هناك -
تعاون نفسي/ تطوع وهناك -



159: سورة آل عمرانْمِِ  ﴿َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَ :تعالىالفكري المشاورة، قال التفاعل -

38: الشورى سورة﴿َوَأْمُُِهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم  :هللا المؤمنين فقالووصف -

:عالىالفكري التواصي بالحق والتواصي بالصبر، قال تمن التفاعل -
نَساَن َلِفي ُخْسٍِ * ﴿ َواْلَعْصِِ  اِلَحاتِ ِإَّلَّ الَّ * ِإنَّ اْلِْ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ْبِِ   3-1: رسورة العصَوَتَواَصْوا ِباْلَحقِ  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ

:التفاعل في الفكِ/ التطوع / التعاون 



انييعالتيالحلولوضعخاللمنالتفاعلويكون 
-األفكارطرحفيوالمساهمة–المجتمعمنها

ون التعامنكلههذاالمشكالت،حل  فيوالمساهمة
بيالنبهاأمرالتيالشورى آياتتؤكده.الفكري 

159:عمرانآلسورةاْلَْمِِ ِفي﴿َوَشاِوْرُهمْ 



وتعالىسبحانهفاهللالمالفيالتطوعأوالتعاون أوالتفاعلوأما
ُيَكذِ بُ الَِّذي﴿َأَرَأْيتَ :الماعون يمنعون بأنهمالكفاريصف
ينِ  َفَوْيل  *نِ اْلِمْسِكيَطَعامِ َعَلىَيُحض  َوََّل *اْلَيِتيمَ َيُدع  الَِّذيَفَذِلكَ *ِبالدِ 

ُهمْ الَِّذينَ *اُهونَ سَ َصََلِتِهمْ َعنْ ُهمْ الَِّذينَ *ِلْلُمَصلِ ينَ 
..المعونةهووالماعون 7-1:الماعون سورة اْلَماُعونَ َيْمَنُعونَ وَ *ُيَِاُءونَ 
.آليةاهذهعليهتنطبقهذابالبخل،الناسويأمِيبخلفالذي

:التطوع في المال/ التفاعل / التعاون 



:وجلعزهللاويقول
قِ ِقَبلَ مْ ُوُجوَهكُ ُتَول واَأنْ اْلِبَِّ َلْيَس ﴿ َمْغِِِب َوالْ اْلَمْشِِ

ِِ اْلَيْومِ وَ ِباَللَِّ َآَمنَ َمنْ اْلِبَِّ َوَلِكنَّ  َكةِ َواْلَمََلئِ اآْلَِخ
َبىاْلقُ َذِوي ُحبِ هِ َعَلىالَ اْلمَ َوَآَتىَوالنَِّبيِ ينَ َواْلِكَتاِب  ِْ
اِئِلينَ ِبيلِ السَّ َواْبنَ َواْلَمَساِكينَ َواْلَيَتاَمى ِفيوَ َوالسَّ
َقاِب  177:البقرةسورةالِِ 



:واألعمالفي األجسام التفاعل المادي / تعاون / تطوع 
المباحة،أعمالهعلىتعينهوأنمشكلته،لحلأخيكمعتسيرأن-
.بوقتكبجهدك،بعضالتك،الخيرأعمالعلىتعينهأن

منهلا رخيراكنأ خيهحاجةيفمىشمن):وسملعليههللاصىلالرسولقال

هأخيمعأحدكميمشيألن":روايةوفي(س نواتعرشاعتاكف

فييعتكفأنمنأفضلبأصبعهوأشارحاجةً قضاءفي
."شهرينهذامسجدي



إذاسلمالمأخاكتصبرهأنفهوالنفسيالتعاون أوالتفاعلأما-
.لفرحهتفرحو تهنئهوأنجانبه،الىوتقفتواسيهمصيبةأصابته

:تفاعل نفسي/ تعاون / تطوع 

ُسولً ي ا:قِيلً " نً !ّللَاًِر  بً م  ؟ّللَاًِإِل ىالنَاِسًأ ح 

ِإنًَِللنَاِس،أ ن ف عُُهمً :ق الً  بًَو  الًِاأ ح  م  ِخلُهًُت ًُسُرورً ّللَاًِإِل ىْل  ع  ع ل ىد 

ِمنً  ب ا،ع ن هًُت ك ِشفًُ:ُمؤ  ي ن ا،ع ن هًُيت ق ِضًأ وً ك ر  ُردًُأ وً د  ع ن هًُت ط 

...ُجوع ا



المجتمع المحليأو مجاالت التفاعل في قطاعات 

المجالًاالقتصادي-المجالًاْلسري-

المجالًالصحي-المجالًاالجتماعي-

المجالًالروحي-المجالًالتعليمي-

المجالًالترفيهي-المجالًالبيئيًًًًًًًًًًًًًًًً-

...الثقافيًالفنيًالمجالً-





عيةدوافع التفاعل مع القضايا واالحتياجات المجتم



اْلِبِِ  َعَلىَوَتَعاَوُنوا﴿:العزيزكتابهفيتعالىهللاقال*
ثْ َعَلىَتَعاَوُنواَوََّل َوالتَّْقَوى  2:المائدةسورة َواْلُعْدَوانِ مِ اْلِْ

ِفيَيَتَقلَّبُ َرُجًَل َرَأْيتُ َلَقدْ (:وسلمعليههللاصلىهللارسولقال*
ِِ ِمنْ َقَطَعَهاَشَجَِةٍ ِفياْلَجنَِّة، يِق،َظْه ِِ ُتْؤِذيَكاَنْت الطَّ
...).النَّاَس 

عالدافع الديني للتفاعل مع قضايا واحتياجات المجتم



طوعيًالفطريالسلوكًالت





معالدوافع الذاتية للتفاعل مع قضايا واحتياجات المجت

الفراغاستثمار-1

تنا،ذانـخدمنحنالوقتطولأنفسنا،نتجاوزأنمحتاجيننحن:الروحتربية-2

وروحة،الغيريروحعلىيربيكالتطوعيالعملاأنفسننـخدمنحنالوقتطول

.الذاتتجاوز
األعمالإلىمحتاجيننحن:الجماعيالعملعلىيعلمكالتطوعيالعمل-3

اًالفرديةاألعمالالجماعية، اًاألخطاءفيتقعماغالبا طاءهاأختكونماغالبا

يرغجماعةإطارفيعملتإذاأنتالخبرة،يكسبكالجماعيالعمللكنأكثر،

سعةتاكتسبالمهارةاكتسبتالخبرةاكتسبتجماعةمععملتإذامفرد،عملك
.األفق



معالدوافع الذاتية للتفاعل مع قضايا واحتياجات المجت

لوالحصوجديدةمهارةأوخبرةوتعلمجددأصدقاءمعالتعامل-4

المعرفةعلى
وزيادةماشيءفعلنستطيعبأننابالرضاالشعورجانب-5

جاتهواحتيامشاكلهفيمجتمعنامعالتعمقوبقيمتنااإلحساس

ومواهبإمكانياتمنلدينامااكتشاف-6

اًالتطوعتجربة-7 حياتنا،فيكبيرةتحولنقطةلنابالنسبةأحيانا

معتعاملناوحياتناطرقمنكثيرةأشياءتغييرفيبالفعلفنبدأ

.اآلخرين



معالدوافع الذاتية للتفاعل مع قضايا واحتياجات المجت

.معهممجتباحتياجاتووعيهمبمجتمعهمالمواطنينانتماءزيادة-8

.إيجابيةقيماكتساب-9

افلالتكفييساهموالذيللمجتمعاإلنسانيالجانبتنمية-10

.والتراحم

شجعتالتيالمؤسساتكونللمتطوعينعملفرصتوفير-11

.فاءتهمكأثبتواالذينالمتطوعينتوظيفتفضلالمتطوعينعمل



معالدوافع الذاتية للتفاعل مع قضايا واحتياجات المجت

يعودمماالمجتمعتواجهالتيالمشكالتوتخفيفتقليل-12

.أفرادهجميععلىبالنفع

.المجتمعفيالمشاركةروحتنمية-13

يقدرهملبعالقيامفيبالنجاحإلحساسهالمتطوعإشباع-14
.اآلخرين

.كلمنجزءأنهمبالشعورواالنتماءإلىالحاجة-15



معهرم ماسلو لدوافع التفاعل مع قضايا واحتياجات المجت



من هم المتفاعلون مع القضايا واالحتياجات 
المجتمعية من القطاع الخاص؟



–ميكانيكي-معلم/أستاذمحامي–مقاول–مهندس–طبيب

...خيرفاعل-اعمالرجل-عامل–موظف–سائق

:المتفاعلونًمنًاْلفرادًيعملونًفيًالقطاعًالخاص

:المتفاعلونًمنًالقطاعًالخاصًككيانات

ورشات–المكتبات–التجاريةالغرف-المطاعم–الفنادق

بمكات–الهندسيةاالستشاريةالمكاتب–المطابع–الصيانة

والمعاهدالجامعات–األدويةشركات–المستشفيات–المحاماة

...الخاصة



:وهنا نشير الى أن هنالك نوعين من التفاعل

القضايامعللتفاعليبرزالذيأي:الموسميالتفاعل-

ةوبصورمعينةأوقاتأومواسمفيالمجتمعيةواالحتياجات

تطوعللاألسبوعفيأكثرأوساعتينوقتهمنيقدمكأنمحدودة

.معيننشاطفي

لفتراتخدماتهلتوفيرمستعدا  يكونالذيأي:المواظبالتفاعل-

يكوندوقالمجتمعيةوالمشاريعالمناسباتمنالعديدوفيطويلة

.مالجنةأوجمعيةفيدائما  عضوا  



:معيةعمليةًالتفاعلًمعًالقضاياًواالحتياجاتًالمجتالقطاعًالخاصًفيًدعمًدورً

مانًةًالمجتمعيافيًاألعماالًيساهمًبدورًفعالًالقطاعًالخاصًالًًشكًفيًأنً

:مجاالتًمساهمتهًماًيليأهمًالمادية،ًومنًالماديةًوغيرًمساهماتهمًخاللً

:االجتماعيةوالمساعداتًالخدماتً

تبرعًالشركاتًورعايتهاًلبرامجًوأنشطةًالمنظماتًغيرًالربحية-

نينًإنشاءًوتشغيلًبعضًالمراكزًاالجتماعيةًمثلًمراكازًرعاياةًالمسادعمً-

...وغيرهمواأليتامًوذويًاإلعاقة،ًوالمكفوفين،ً

...دعمًقضاياًاجتماعيةًمعينةًكقضاياًالمرأة،ًوالطفولة،ًوالشباب-

...األعمالًاالغاثيةالمساهمةًفيً-



: الصحيةالرعايةًخدماتً

أصااحابًاألعمااالًإلنشاااءًمستشاافياتًخاصااةًووحااداتتبرعاااتً-

.واألوراملغسيلًالكلىًوأمراضًالقلبً

...المرضىبعضًأصحابًاألعمالًبعالجًبعضًتكفلً-



:والتدريبيةالتعليميةًالخدماتً

األهليةاإلسهامًفيًإنشاءًالكلياتً-

.ينالمتفوقالموهوبينًوتقديمًجوائزًومنحًتدريبيةًللطالبًرعايةً-

مالكريالقرآنًلتحفيظًإنشاءًمجمعاتًلمدارسًالتعليمًالعامًومدارسً-

مااانحًللطاااالبًغيااارًالقاااادرينًماديااااًعلاااىًتحمااالًالمصااااريفًتخصااايصً-

الدراسية

...لطالبلبعضًالبرامجًالتدريبيةًتنفيذًفيًتغطيةًتكاليفًاإلسهامً-



:العامةفيًإنشاءًالبنىًالتحتيةًوالمرافقًالمساهمةً

تيوالالسريعةالطرقبعضإنشاءتكاليففياألعمالأصحابمساهمة-

المروريةللحوادثمصدرااإلنشاءقبلمواقعهاكانت

دائقكالحالعامةوالمرافقالخدماتبعضوتشغيلتنفيذفيالمشاركة-

.وغيرهاوالمسالخوالخضارللحومالمركزيةواألسواقوالمتنزهات

:المجتمعلخدمةالحكوميةالفعالياتدعم

فاااايًمشااااروعاتًخدمااااةًالبيئااااةًواألسااااابيعًالخاصااااةًبااااالمرورًالمساااااهمةً-

...والنظافة

....والكهرباءًوغيرهاالحمالتًالوطنيةًلترشيدًاستخدامًالمياهًدعمً-



طيتغوهياألعمالرجالفيهايساهمالتياألنشطةتنوع-

يهاإليحتاجلتياألساسيةاالجتماعيةالرعايةأوجهمعظم

.المجتمعأفراد

أهميةأعلىاألعمالرجالمنالمباشرةالصدقاتمثلت-

من%11.5نسبتهـاوبلغتالخيريإنفاقهمفينسبية

اديالمللدعماألولويةإعطاءإلىاستنادااًإسهاماتهمإجمالي

.نللمحتاجيالمباشر

:ليكانت نتائج إحدى الدراسات في الدور االجتماعي لرجال األعمال كالتا

عمالمجلسًالغرفًالسعوديةً،ًدراسةًتحليليةًعنًالدورًاالجتماعيًلرجالًاأل:  المصدر



سلميفالثانيالمركزفيالمباشرةغيرالصدقاتجاءت-

مارسهايالتيالتطوعيةاألنشطةلترتيببالنسبةاألهمية

تلكخصوصا%11.4نسبتهاوبلغتاألعمالرجال

الهيئاتدعميليهاالخيرية،للجمعياتالداعمةاألنشطة

المناسباتفيالمساهمةثم%10.9بنسبةالخيرية

المساجدإقامةفيالمساهمةثم%9.6بنسبةوالمهرجانات

.%9بنسبة

:ليكانت نتائج إحدى الدراسات في الدور االجتماعي لرجال األعمال كالتا

مجلسًالغرفًالسعوديةً،ًدراسةًتحليليةًعنًالدورًاالجتماعيًلرجالًاألعمال:  المصدر-1



النسبةًالمئويةالنشاطًالخيريًم

%11.5الصدقاتًالمباشرة1

11.45الصدقاتًغيرًالمباشرة2

%10.9دعمًالهيئاتًالخيرية3

%9.6المساهمةًفيًالمناسباتًوالمهرجاناتًالوطنية4

%9المساهمةًفيًإقامةًالمساجد5

%7.5دعمًاألنشطةًالعلميةًوالتعليمية6

%7.5تقديمًالعونًللمحتاجينًمنًالمسلمينًخارجًالمملكة7

%6.5دعمًاألنشطةًالرياضيةًوالثقافية8

%5.7تجميلًالمدنًوالمشاركةًفيًإقامةًالحدائقًوالمتنزهات9ً

%5توفيرًالرعايةًالصحية10ً

%4.6دعمًأنشطةًالبيئةًوحمايتها11

%10.8بقيةًاألنشطةًاألخرى12

%100المجموع

أهمًاْلنشطةًالتطوعيةًالتيًيسهمًفيهاًرجالًاْلعمال

دراسةًتحليليةًعنًالدورًاالجتماعيًلرجالًاْلعمالالسعودية،ًمجلسًالغرفً:  المصدر-1



عرض نماذج وأشكال 
من تفاعل الشركات والعاملين في القطاع الخاص

مع قضايا واحتياجات المجتمع



أشكال من تفاعل القطاع الخاص مع قضايا واحتياجات المجتمع



أشكال من تفاعل القطاع الخاص مع قضايا واحتياجات المجتمع



عأشكال من تفاعل أفراد من القطاع الخاص مع قضايا واحتياجات المجتم



أشكال من القطاع الخاص مع قضايا واحتياجات المجتمع



أشكال من تفاعل القطاع الخاص مع قضايا واحتياجات المجتمع



أشكال من تفاعل القطاع الخاص مع قضايا واحتياجات المجتمع



أشكال من تفاعل القطاع الخاص مع قضايا واحتياجات المجتمع



واقع التفاعل مع قضايا واالحتياجات المجتمعية





المعنيةالمنظماتبعضلدىالمؤسسيةالقدراتضعف-1

معبالتفاعلالراغبينالخاصالقطاعمناألفرادالستقطاب

.المجتمعيةاالحتياجات

تيعابالسفعالةوألياتطرأوغيابالبيروقراطيةالنظمهيمنة-2

.المبادرين

.الالمركزيةأنظمةضعف-3

.فقطيحكومالقطاعالمسؤوليةهيالتنميةبأناالعتقاد-4

التفاعلمعيقات



شجعتالتيالتشريعاتنشروأساليبوسائلضعف-5

.تفاعلال

.تفاعلالعنةمشالمهاالجتماعيةالفئاتعجز-6

لتنميةباالمعنيةوالمؤسساتالقطاعاتبينالتكاملعدم-7

.االجتماعية

.والمحسوبيةواالتكاليةالعزوفظواهرانتشار-8

التفاعلمعيقات



اوالقبليأواألصلأواالجتماعيالنوعأساسعلىالتمييزاستمرار-9

.الطائفي

.واالنتماءالوالءاتتعدد-10

لةئاوالمسوالرقابةوالشفافيةوالنزاهةالكفاءةمبادئممارسةضعف-11

.والمحاسبة

.والسلطةالثروةوتركزوالتسلطالهيمنة-12

منامنهبعضا ًأصبحالتيوالتشريعاتالضوابطمنالعديدظهور-13

.للتفاعلمعيقا ً

التفاعلمعيقات



:العواملًإلنجاحًعمليةًالتفاعلأهمً

عملالعلىقطاعاتهكافةمنالمجتمعأعضاءوقابليةبقدرةااليمان-1

.االجتماعيةالمشاكلمنالتخفيففيوالمساهمة

.العلميةباألساليبيماناإل-2

.(بالمشاركةالتنميةمنهج)الشعبيةبالمشاركةيماناإل-3

مكملةكلهااألخر،عنلقطاعغنىوالالشراكاتعصرفينحن-4

.الشاملةالتنمويةالعمليةفيالتكامللتحقيقلبعضها

.الضوابطوضعمنأكثرالتفاعللتشجيعالحوافزوضععلىالتركيز-5



ضريبيإعفاءعلىالحصول

المتفاعلةللشركاتالحكوميةالعطاءاتفياألفضليةإعطاء

األفرادمستوىوعلىالكيانمستوىعلىوالدوليةوالوطنيةالمحليةالجوائز

كافآتالمأوالعالواتاوالترفيعفيسواءًاوظيفيةمميزاتعلىالحصول

حقيقلتعلىالمترتبةواالعالنالدعايةمنالنشاطتنفيذعلىيترتبما
الشهرة

ةالسياسيالصورةأوالمكانة،أواالجتماعيةالصورةأوالسمعةتحسين

املينالعاألفرادمستوىعلىالتطوعالتبرع،مقابلميزاتعلىالحصول
...بالشركات

مجتمعبعض الحوافز التي تعزز تفاعل القطاع الخاص مع قضايا واحتياجات ال



إثارةًمشكلةًأوًحاجةًلدىًالمجتمعًالمحلي

لقًيثيرًذلكًمشاعرًالق

ىًوالتفكيرًالمتأملًلد

اْلفراد

إثارةًالتفكيرًبالحلولً

ععلىًالمجتموايجابياتها
كًالحلولًاإلثباتًلألفرادًالتاثيرًاإليجابيًلتل

باستخدامًمهاراتًاالتصالًواإلقناع

التعاملًمعًالحلولً

وتحويلهاًإلىًأهدافً

اسقابلةًللتحقيقًوالقي

مًالتنفيذًمعًاستخدا

لفةأساليبًالتحفيزًالمخت

استمراريةًاستخدامًالمحفزاتً

الماديةًوالمعنوية

الشركاتالتحفيزًمنًقبلًالقطاعًغيرًالربحيًللعاملينًفيكيفًيتمً



:إذنًفوائدًالتحفيزًتتمثلًفي

استثارةًاألفرادًألهميةًمشاركتهمًالفاعلةًودورهاًفيًحلًالقضاياًواالحتياجات

المجتمعية
ضمانًاستمراريةًالمشاركةًالمحلية

ضمانًتحديدًاالحتياجاتًبواقعية

العملًبجدًأكبرًلرغبتهمًفيماًيقومون

ًذاتيةعدمًالحاجةًإلىًمراقبةًعلىًأعمالهمًفلديهمًرقابة.

الشعورًبروحًالعدالةًألنًالتحفيزًيشملًالجميع

ًارتفاعًالمعنوياتًواإلحساسًبجوًممتع

تنميةًروحًالتعاونًوالعملًبروحًالفريق

تحقيقًاألهدافًمنًخاللًالمشاركةًالمحلية.



ع لتشجيماذا علينا أن نفعل 
عية؟التفاعل مع القضايا المجتم



ائجنتتكوناللكي:طوالضوابالحوافزبينالتفاعل-1

فيالتفاعلعملياتلضبطوضعهايتمالتيالضوابط

ندعمراعاةضرورةإلىندعوعكسية،المجتمعيةالقضايا

نفرة،موليستجاذبةضوابطتكونبأنالضوابطهذهوضع

اًمكونمنهوتجعلالتفاعلعمليةزيادةفيتساهملكي اًا مهما

سيلةومنهتجعلكماالمجتمع،وتطويرالتنميةمسيرةفي

.مكوناتهمختلفبينوالتقاربوالمحبةللتراحم





آلياتًوضوابطًعملًالمتطوعينًبالجمعية:ثانيا ً

نةًبالجمعيةًهوًالشخصًالذيًيتمتعًبمهارةًوخبرةًمعيالمتطوعً(: ١)المـادةً

منًأيًتفيدًالجمعية،ًيستخدمهاًلخدمةًالجمعيةًطواعيةًواختيارًوبدونًمقابل

.نوع

:اليةالتالعملًالتطوعيًبالجمعيةًعلىًالمعاييرًوالضوابطًيقومً(: ٢)المـادةً

الرغبةًفيًخدمةًالمجتمعًمنًخاللًالجمعية

االلتزامًباللوائحًوالقراراتًالصادرةًمنًالجمعية

ً(سيرةًذاتية) وجودًملفًمعلومات

ًاألسبوعيةتحديدًأيامًأوًساعاتًالتطوع



آلياتًوضوابطًعملًالمتطوعينًبالجمعية:ثانيا ً

:يشترطًللعملًكمتطوعًبالجمعيةًالشروطًالتالية(: ٣)المـادةً

هًمنًحسنًالسيرةًوالسلوكًوأالًيكونًقدًحكمًعليهًفيًحدًأوًتعزير،ًأوًسبقًفصل1.

الخدمةًألسبابًمخلةًبالشرفًأوًاألمانة

خلوًصحيفةًالبحثًالجنائيًمنًأيًتهمًتخلًبالشرفًأوًاألمانة2.

أنًيجتازًبنجاحًماًيتقررًمنًامتحانًأوًمقابلةًشخصية3.

صورةًمنًالهويةًالوطنيةًأوًسجلًالعائلةًإذاًكانًسعوديًالجنسيةًأوًصورةًاإلقامة4.

لغيرًالسعوديين

صورةًشخصيةًإلصدارًبطاقةًالجمعية5.

تعبئةًاستمارةًالتطوعًالمعدةًلذلكًمنًالجمعية6.

.تعبئةًنموذجًاإلقرارًالمعدًلذلكًمنًالجمعية7.



حقوقًوواجباتًالمتطوعًبالجمعية:ثالثا ً

:للمتطوعًالحصولًعلىًالمزاياًالتاليةيحقً: (٤)المـادةً

إصدارًبطاقةًمتطوعًبالجمعية

توفيرًمستلزماتًأداءًالعملًالتطوعيًالموكولًإليه

دعوتهًلحضورًنشاطاتًوفعالياتًالجمعية

مفيدااًتكليفهًبماًيتناسبًمعًقدراتهًوإمكانياته،ًواستغاللًطاقاتهًاست غالالًا

توفيرًفرصًالتدريبًالمناسبةًحسبًماًترىًالجمعية

االحترامًوالتقديرًمنًقبلًالجمعية

ًالجمعيةشهادةًشكرًمن.



عدموالتطوعيللعملالمحدودةالنظرةتغييرعلىالعملضرورة-2

خاصوالالحكوميالقطاعينيشملبحيثالثالثالقطاعفيحصره

.المشتركةالمصالحلتحقيقالمتطوعينالستقطاب

نممعينعددبتنفيذالخاصالقطاعفيالموظفينمنالطلب-3

المهمةهذهلتوثيقمعدخاصنموذجوتعبئةالتطوعيةالساعات

.لهمالسنويالتقييمإجراءعنداالعتباربعينوتؤخذ

ونصالبالترفيع،والجوائز،الهدايا،أوبالشهاداتسواءالتكريم-4

.عضوياتإعالمية،تغطيةخصومات،تسهيالت،رحلة،



اياالقضمعللتفاعلفيهاوالعاملينالشركاتاستثارةعلىالعمل-5
.رنتاإلنتومواقعوالكتب،والعلماءاإلعالموسائلطريقعناالجتماعية

معاعلالتففيللراغبينالمجانيوالتأهيلالتدريبعنصريكونأن-6

.التحفيزعناصرمنالمجتمعيةالقضايا

كيانأوجماعة،أمفردا  كانسواء  المتطوعوحقوقمكانةحفظ-7

.الحسنالوجهعلىالمهمةوأداءالتكيفعلىومساعدتهم

أثرهايانوبالتفاعلعلىللتحفيزشاملةتوعيةحمالتوإجراءتصميم-8

.والمجتمعالفردعلىاإليجابي



بينالشراكاتودعمتشجيع-9

لتعزيزالمختلفةالمجتمعقطاعات

تكونأنبشرطالتفاعل،عملياتوتنمية

!فعالةالشراكاتهذه





نمالمتطوعينمشاركةلتفعيلمحفزاتحزمةإيجاد-10

.العالقةذاتالجهاتمعمشتركةجهودخالل

اإطالقهيتمالتيااللكترونيةالمنصاتتكونأن-11

التطوعينالمبينوالتفاعلالتطوععمليةتيسرللمتطوعين

.تعقدهأن





نفسيفوهنالكوضعها،يتمالتيوالقوانينالتشريعاتمنالضوابط-12

وضعتلتياوالعقوباتالقوانينالمثالسبيلفعلىفيهايلتزمالمنالوقت

بهذهزمونيلتالالكثيرينزالاللألسفالسياراتقيادةفيالسرعةمنللحد

بدال  لكولذحياتهم،علىللحفاظوضعتالقوانينهذهانمنبالرغمالقوانين

معوقاتالىمنهاجزءيتحولقدالذيوالضوابطالقوانينسنكثرةمن

الوصولويكونعنهاواالعالنرسميةجهةتحديديتمبأناالقتراح

وعينالمتطالمتعاونينوشكاوىمشاكلالستقبالميسرا  معهاوالتواصل

لديهمووالكفاءةالخبرةأصحابمنفيهاالعاملونيكونبحيثالمتفاعلين

طوعيةالتاالعمالوتنظيمحمايةفيمنهمالمطلوببالدورالقيامعلىالقدرة
.(الساخنالخط)







قضايامعالتفاعلعمليةتحفيزمجالفي-13

الجهاتتبحثأنالمنطقمنالمجتمعواحتياجات

ال،المرشحينعنالمجالهذافيالجوائزتطلقالتي

تحولياللكيأنفسهمترشيحالمرشحينمنيطلبأن

جلألوالتطوعيالخيريالعملفيالتفاعلمنالهدف

علىالحصولألجلالتفاعلالىالمجتمعخدمة

.الجوائز



أمروكأنهالتطوعيالعملعلىالوصايةالبعضيمارس-14

األمري،التطوعالعملوقبولانتشارفيأثَّرالمفهوموهذاشخصي،

عملإلىالتطوعيالعمللتحويلالجهدمنمزيدبذليستدعيالذي

.واإلبداعوالتطويرللعملللجميعالفرصةإتاحةعلىيعتمدمؤسسي،

حددةمأسماءوانتشارمعينة،منظماتفيالبعضتحكممننشاهدهما

اإلداراتأواإلداراتمجالسفيسواءالتطوعيالعملسماءفي

مختطفةقوالفرالمنظماتتلكأنفييشكالمراقبيجعلالتنفيذية،

.منهاالمطلوبةوالمهاماألهدافعنبعيدااًاألشخاصلمصلحة





نائبًرئيسًهيئةًاْلركانًالعامةًفيًالسعوديةاْلزيمعمطلقًالفريقًالركنً



ماهرًأبوًحجلةًمديرًمشاريعًببرنامجًبناءًالقدراتًمؤسسةًالملكًخالد

Maher Abu-Hijleh

@MaherAbuHijleh1

maher_abu_hijleh

maherabuhijleh@yahoo.com

0509388878

https://twitter.com/MaherAbuHijleh1


مالمجلسًالغرفًالسعوديةً،ًدراسةًتحليليةًعنًالدورًاالجتماعيًلرجالًاألع:  المصدر-1

:المراجع





ر الربحي وقدرات  ں> تلبية احتياٜحات القطاع غى- املوأىمة بى-
ں>  رفى- Dى- مٜحال تطوع املحى القطاع الح>اص ڡ>
امللتقى العرٜىى) الدولى) للتطوع املؤسسى) لعام ٢٠٢١



املحتوى 
ى) ٢٠٢٠م  • أرقام واحصأىيات العمل التطوعي ڡ?
ں?  • رفى) Rفوأىد تطوع املحى
سوق العمل التطوعي  •
ں? • رفى) Rر الربحي من تطوع املحى دراسة احتياٜحات القطاع غى)
ں? عامليا • رفى) Rتحديات تطوع املحى
ر الربحي • ں? احتياٜحات القطاع غى) توصيات للموأىمة بى)

اص وقدرات القطاع الح?



 أرقام واحصأىيات العمل 
ى- ٢٠٢٠م   التطوعي ڡ>



ى) ٢٠٢٠ أرقام واحصأىيات العمل التطوعي ڡ?

املحقق

ساعة تطوعية
33,230,049

عدد
� �� املتطوع��

املستهدف السنوي

متطوع/ة
300,000

املحقق*

متطوع/ة
409,123

* بدون تكرار  وبرقم الهوية 

املحقق*

متطوع/ة
615,766

* بالتكرار

الفرص
التطوعية

املستهدف السنوي

فرصة تطوعية
112,000

املحقق

فرصة تطوعية
156,806 الساعات

التطوعية

% 52% 48
212,744196,379

نس � حسب ا��ٜ �� أعداد املتطوع��

متطوعةمتطوع
% 91% 9 372,89636,227

نسية � حسب ا��ٜ �� أعداد املتطوع��

متطوع/ةمتطوع/ة

� �� �  السعودي�� �� �عدد املتطوع�� �� ��� �  املق�� �� عدد املتطوع��
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ى) ٢٠٢٠ أرقام واحصأىيات العمل التطوعي ڡ?



� مناطق اململكة �� نسبة التطوع ��

منطقة مكة املكرمة

% 22
منطقة الرياض

% 19
منطقة ٜحازان

% 11
املنطقة الشرقية

% 10

منطقة املدينة املنورة

% 8
منطقة تبوك

% 6.5
� منطقة القص��

% 5.5

�الية منطقة ا��دود ال��

% 4
منطقة الباحة

% 3
منطقة حأىل

% 2.5
وف منطقة ا��ٜ

% 2
منطقة نٜحران

% 1.5
� منطقة عس��

% 5

� �� نسب توزيع املتطوع��
حسب مستويات

التطوع

عدد املستفيدين
من التطوع *

التطوع العام

التطوع املهـــــــــاري

� �� التطوع االحـــــتــــرا��

% 51

% 30

* يهدف املؤشر إ�� قياس عدد19 %
املستفيدين من الفرص التطوعية

مستفيد

� من أك��

21 مليون
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ى) ٢٠٢٠ أرقام واحصأىيات العمل التطوعي ڡ?
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ى) ٢٠٢٠ أرقام واحصأىيات العمل التطوعي ڡ?



استشارة
مقدمة  للٜحهات 11,430

ورشة عمل
ودورة تدريبية 75

ٜحهة مستفيدة من
التدريب واالستشارات 3,125

مستفيد
من التدريب 80,103

ورش التدريب واالستشارات لبناء القدرات

منصة العمل التطوعي

� املنصة �� �� � �� عدد املسٜحل��

مسٜحل
490,221

هات املسٜحلة عدد ا��ٜ

ٜحهة
3,415
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ى) ٢٠٢٠ أرقام واحصأىيات العمل التطوعي ڡ?



ں>   رفى- Dفوأىد تطوع املحى



ں? رفى) Rفوأىد تطوع املحى !"#$ %&%' ()*+, (-#-.' /012.3 45 46#789 !#8:; <1=>? +<@A1*B.5 :!C +<@D-0#E F.* +<*GA.' 
:+<@1=>H>; +<@A1*B>; :+<I*J#E +<K#L'M J@# NOJ* <PQ (G*R +<2>+S3 +<1C TAUV HW.X# JV )*, J#<1#<C :

 !"# $%#&'"(

!"#$%&' !"#($)* !"+,-. /0) !")1(02!"#$%&' !"(&)*



 سوق العمل التطوعي  



سوق العمل التطوعي 

الفرص التطوعية  •

التوعية بأهمية التطوع •
للٜحهات 

بناء وحدات التطوع  •
تأهيل مدراء التطوع •

هات  بالحٜ

العرض 

ں?  • املتطوعى)

الفرق التطوعية •
التوعية بأهمية التطوع •

لالفراد 
بناء وحدات التطوع •

واقسام املسؤولية 

ى) ٜحهات الطلب  االٜحىRماعية ڡ?
ى) • تأهيل مدراء التطوع ڡ?

ٜحهات الطلب 

الطلب 

املنصة 

الوطنية 
للتطوع 

اللوأىح 
واالنظمة 

مراكز 
التطوع 

الدراسات 

واالستطالعات

البئىة 
املحفزة 

وسطاء 

تطوع 
ں? رفى) Rاملحى

امللتقيات 

والفعاليات



ر  V القطاع غى- Wدراسة احتياح
ں>  رفى- Dالربحي من تطوع املحى



ں? رفى) Rر الربحي من تطوع املحى v القطاع غى)
w
دراسة احتياح

 !"#$%&' !"#$%&'

ں?   رفى) Rدراسة قامت بها  مبادرة هارون  لتطوع املحى*

عوأىق من ٜحهة الطلب  عوأىق من ٜحهة العرض  معيات  ر الربحي أولوية التخصصات املطلوبة من الحٜ ى) القطاع غى) رية ڡ? ى) الح?



ں> عامليا  رفى- Dتحديات تطوع املحى 



ں? عامليا رفى) Rتحديات تطوع املحى 

*دراسة قامت بها  منظمة Taproot  االم&%ك#ة 

50%98%
v بدقة    w1 عدم اختيار وتحديد االحتياح

v للكفاءات والتخصصات املطلوبة  Äاطى 2 االختيار الح?

3 ضعف االدارة الفاعلة واالشراف على املشروع 



ں> احتياٜحات  توصيات للموأىمة بى-
ر الربحي وقدرات  القطاع غى-

القطاع الح>اص 



ر الربحي وقدرات القطاع الح?اص ں? احتياٜحات القطاع غى)  توصيات للموأىمة بى)

موظفي القطاع الح?اص  ر الربحي   القطاع غى)

1  ضبط التوقعات 

ر الربحي  ں? الح?اص وغى) 2 التوعية بآلية عمل القطاعى)

v بشكل دقيق 
w
3 التأكد من تحديد االحتياح

4 معرفة تحديد القدرات املطلوبة واختيارهم 

 إدارة نطاق العمل من االٜحىRماع االفتتاحي ثم  
التنفيذ واملتابعة  الى االغالق  5



 

شكرا لكم 



،،، أمراض المؤسسات
القطاع الثالثإسقاطات من واقع 

صالح يوسف األنصاري

مستشار االستراتيجية واالبتكار واألداء المؤسسي

مملكة البحرين

1

"دروس وعبر"أفضل الممارسات والتجارب في مجال تطوع المحترفين بالشركات 
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تمهيد

العشوائية.vsالبركة
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العشوائية.vsالبركة: تمهيد

العشوائية

ضعف التخطيط قصير أو بعيد المدى•

ضعف تخطيط واستغالل الموارد•

يقضعف التحليل والحوكمة والجودة والتوث•

ضعف أو انعدام اإلدارة االحترافية لألداء•

االعتماد على الجهود واآلراء الفردية•

البركة

(وتوكلاعقلها)قال عليه الصالة والسالم •

خذ باألسباب دون التعلق بها فقط•

توكل على الله وعلق قلبك به فقط•

ابفيه التخطيط واألعداد األسب( وأعدوا: )قال تعالى•

استشارة أهل التخصص(: أهل الذكرفاسئلوا)وقال •

المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  3

:الخالصة

االستعداد+ توكل= البركة•

:الخالصة

استعداد-تحرك=العشوائية•
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العشوائية.vsالبركة: تمهيد

الخالصة

االستعداد+ توكل= البركة

استعداد-تحرك=العشوائية

البركةالعشوائية

المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  4
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،،، أمراض المؤسسات
القطاع الثالثإسقاطات من واقع 



Strategies by Saleh Al Ansari

أنواع
المؤسسات

Strategies by Saleh Al Ansari المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  6

ذات توجه خدمي 

ح وال تهدف إلى الرب

بشكل أساسي

حكومية

تهدف إلى خدمة 

مة المجتمع وتقديم قي

مضافة وترك أثر 

اجتماعي

غير ربحية

تجارية وتهدف 

إلى الربح المادي

بشكل رئيسي

خاصة
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أمراض المؤسسات؟
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هل تمرض المؤسسات؟•
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أمراض المؤسسات؟
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منهاتعانيالتياألمراضمنعددهناك

درقال–فشلهاإلىتؤديقدوالتيالمؤسسات

تعاملوالمبكرا  تشخيصهايتملمحالفي–الله

.ومستدامومؤسسياحترافيبشكلمعها

وليام ديمينغ. د
1900-1993

"أبو الجودة"
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أمراض المؤسسات؟
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وليام ديمينغ. د
1900-1993

"أب الجودة"

 …التيالقراراتتأخذ 

...الجيدة اإلدارة

...المؤسسة من ُتمكن

االزدهار
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األمراض 
المؤسسية

5

1

2

3
4
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األمراض 
المؤسسية

1 !عدم وجود غاية ثابتة 

خطة استراتيجية واضحة

مبنية على تحليل واضح
+

مقترحات أو ليست
!  عصفا  ذهنيا  

نموذج متكامل  إلدارة األداء
+

اجتهادات أو ليست
خبرات فردية

عمال  للشخصليست
الواحد

المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  11
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بعض مكونات اإلدارة االستراتيجية

المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  12

الرسالة

محركات القيم،

القيم المؤسسية،

القيم الفردية

التوجهات واأللويات 
االستراتيجية

(ليةاستراتيجية وتشغي)األهداف 

الرؤية
المبادرات 

والمشاريع

المستهدفات 
المرنة والدورية

مؤشرات 
األداء

الخريطة 

يةاالستراتيج
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األمراض 
المؤسسية

2
ة التركيز على الربحي
!قصيرة المدى 

التركيز على الجودة عدم
والمنتجات والخدمات والشراكات

ة على تجاه تقليل التكلفاالندفاع
حساب الجودة

د البناء المؤسسي بعيتجاهل
المدى

المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  13
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األمراض 
المؤسسية

3
!اإلدارة بالخوف 

االعتماد على نظام عدم
ناضج إلدارة األداء المؤسسي

ادلتجنب االنتقاتخاذ قرارات 

اء لتجنب أخطالعمل بفردية
اآلخرين

المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  14
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األمراض 
المؤسسية

4
ارتفاع معدل دوران 

!اإلدارة العليا 

رد نظام مكافئة المواضعف
البشرية

"  لمكافئة الكوادر بالمث"عدم
!التطوعاعتمادا على 

ة الكفاءات االحترافيضعف 
وفهم طبيعة العمل

يالوظيفالمسار والتطورغياب 

المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  15
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األمراض 
المؤسسية

5

ام التركيز على األرق
!الظاهرة فقط

:من األرقام غير الظاهرة

العائد على االستثمار؟-
القيمة المضافة؟-
األثر؟-
التطبيق والممارسة؟-
التعلم؟-
انطباع؟-

المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  16

ي البعد المالي والمحاسبحصر التركيز في 
قات المباشر؛ كاإليرادات والمصروفات والتدف
االنقدية واألصول الثابتة والمخزون وهكذ
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الهدف أو الشيء 
الذي نسعى إليه

المدخالت
INPUTS

العمليات
PROCESSES

المخرجات
OUTPUTS

النتائج
OUTCOMES

فعلنا،
صرفنا،
شكلنا،
وزعنا،

كميات،،،
ووووووو
ووووووو

األثر؟

القيمة 
المضافة؟

عملنا،
حولنا،

خططنا،
راجعنا،
نفذنا،

ووووووو
ووووووو

حصلنا،
تطوع معنا،
استثمرنا،
وظفنا،

ووووووو
ووووووو

ألثرتحليل تدفق القيمة ومؤشرات األداء وا

المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  17

الخطة
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األمراض 
المؤسسية

5

ام التركيز على األرق
!الظاهرة فقط

1 !عدم وجود غاية ثابتة 

2
ة التركيز على الربحي
!قصيرة المدى 

3
4!اإلدارة بالخوف 

ارتفاع معدل دوران 
!اإلدارة العليا 

المستشار صالح يوسف األنصاري-األمراض المؤسسية  18



"ئة العملبي، يجب عليك أن تربح أوال  في سوق العمللكي تربح في 

!"بثمجرد عبال تنفيذ واالستراتيجية، عشوائيةبال استراتيجيةالتنفيذ"
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Saleh.Alansari@gmail.com

Saleh_Alansari

SalehAlansari

https://about.me/SalehAlansari/

Saleh Al Ansari
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اتنحو إدارة مهنية لتطوع المحترفين بالشركات والمؤسس

هشام الروبي
لدوليةالمدير االقليمي للعالم العربي بمنظمة سينرجوس ا

مؤلف كتاب التطوع وإدارة المتطوعين 
جمهورية مصر العربية



المبنى علي األثر 
االجتماعى المبنى علي المهارات  التقليدى

المبنى علي تطوير  
مهارات الموظفين

المبنى علي األثر 
االجتماعى

للشركات و المؤسسات 

اشكال تطوع المحترفين 



:التقليدى 

ةالمحترفون يقدمون عمل أو دعم عام غير مرتبط بتخصصاتهم الوظيفي•



المبنى علي المهارات 

ه المحترفون يستخدمون مهاراتهم وخبراتهم لمساعدة مجموعه او جمعية اهلي•
وارد تسوقية مالية م، التى فى الطبيعى يقدموها بأجر مثال خدمات قانونية

بشريه



المبنى علي األثر االجتماعى

.حماية البيئة، المياه، تركيز على احتياج اجتماعى ملح كالجوع •



المبنى علي األثر االجتماعى للشركات و المؤسسات 

..المؤسسة األساسى/يركز على األغراض المتعلقة بطبيعة عمل الشركة •



المبنى علي تطوير مهارات الموظفين

يركز على تنمية وتطوير مهارات الموظفين من خالل بناء قدراتهم •



إإلدارة المهنية لتطوع المحترفين

التأسيس

تصميم البرنامج

جذب المتطوعين 
من المحترفين 

التسكينتأهيل المتطوعين 

 المتابعه و التقيم

تقدير المتطوعين 
المحترفين



عوامل نجاح برنامج تطوع المحترفين       

دعم اإلدارة العليا

التوافق مع أغراض الشركة 
.وأهدافها االجتماعية

مرونة البرامج

توافر موارد كافية

توافر أدوات قياس األثر 



....لكم جزيل الشكر















املستشار  عبدالسالم الخطيب

 TSICاملدير اإلقليمي –مستشار  استدامة وتطوير أعمال •

عربيا و املصنفة أولى في االبتكار أفريقيا و  ALUجامعة –محاضر جامعي •
.عامليا27

(  3Sجائزة )مرشد أعمال  للشباب مع منظمات دولية  •

2019مدرب أول فريق أفريقي يصل الى نهائيات كأس العالم لألعمال •

وشارك في عدة كتب باللغتين 2019و2018جائزة الكفاءة  العلمية  •

(  أعمق) مؤسس املجلس العربي لقياس وإدارة األثر االجتماعي  •

فئة املحترفين–( 2020( )2019)شخصية عربية 100تم اخياره من أبرز •



مدخل تعريفي 

عيقياس وإدارة األثر االجتما
IMM



AWARDS

القيمةأو )االجتماعياألثر 

اتالتغيير مجموعةهو (املجتمعية

شرةاملباالسلبية،أو /واإليجابية

أو /واملقصودةاملباشرة،غير أو /و

علىتطرأالتياملقصودةغير 

شامال .املستهدفاملجتمع

املباشرين،غير املستفيدين

املؤسساتأنشطةعنوالناجمة

فياالستثماراتاو والشركات

واملبادراتواألنشطةاملجتمع

.التطوعيةوغير التطوعية

إدارة املشاريع  وإدارة األثر

فياالجتماعياألثر دمج

منالعاملةالجهاتاستراتيجية

ةغايفياملستدامةالتنميةأجل

وتدير وتحلللتنظر األهمية

علىأتطر التيالتغييراتمتوالية

تعمقثمومناملصلحةأصحاب

.االجتماعياألثر 

ىعلالعاملةاملنظماتفإنلذلك

رهاأثتدير أنيجباملجتمعتنمية

لوحةفيمؤشر منأعمقليكون 

.املشاريعإدارة

االجتماعياألثر وإدارةقياس

ريعاملشاومدراءاملنظماتيمكن

ومحددةواضحةآلياتمن

داءاأل لتحسينعاملياومقبولة

يةاالستراتيجالقراراتواتخاذ

.االجتماعياألثر لتعظيم

عمالتواصلكفاءةويرفعكما

ويسهلاملصلحةأصحاب

املمولينأماماملساءلة

عواملجتموالشركاتوالداعمين

املصلحةأصحابوباقي

IMMأهمية   األثر االجتماعي

املجلس العربي لقياس  IMMتوطئة وتعريف 
وإدارة األثر االجتماعي



IMMاملجلس العربي لقياس قليمياإ
وإدارة األثر االجتماعي



IMM نموذجا2030في رؤية
مواطنُه مسؤوٌل وطٌن طموٌح،

وير إطارها تطقيم العطاء والتراحم والتعاون والتعاطف راسخة الجذور فينا، غير أن هذه املجهودات تحتاج إلى 
.تعظيم النتائج ومضاعفة األثراملؤسس ي والتركيز على 

ان واألبحاث في قطاعات الصحة والتعليم واإلسكفاعلية وأثر أكبر سنعمل على أن يكون للقطاع غير الربحي
.والبرامج االجتماعية والفعاليات الثقافية

ل مؤسسة وجمعية غير ربحية، ولتوسيع نطاق أثر هذا القطاع، سنواص( ١٠٠٠)حاليا يوجد في اململكة أقل من 
ماعيسنوجه الدعم الحكومي إلى البرامج ذات األثر االجت، و تطوير األنظمة واللوائح الالزمة لتمكينها

بدعم املشروعات والبرامج ذات األثر االجتماعي االكبروسنعمل على تعزيز ذلك 

الثالثللقطاعاالجتماعياألثرإدارةعلىالتركيزأهميةعلىتؤكد2030رؤيةنصمناملقتطفات

املجلس العربي لقياس 
وإدارة األثر االجتماعي



IMMاملجلس العربي لقياس عامليا
وإدارة األثر االجتماعي



لمفجوة معرفية تفصلنا عن العا



قبل اطالق
لقياس العربي  املجلس 
االجتماعياألثر وإدارة 



اطالقبعد
العربي  لقياساملجلس 

االجتماعيوإدارة األثر 



IMM املجلس العربي لقياس مستجدمجال معرفي
وإدارة األثر االجتماعي

االستدامة

المحاسبة 
المالية 

واإلدارية

العمل التنموي

حوكمة 

المنظمات

إدارة 

المشاريع



IMM املجلس العربي لقياس مجال معرفي مستجد
وإدارة األثر االجتماعي

2000

2008

2012

2015
2025



قطريخريطةلبناءتوصيات

ي وإدارة األثر االجتماعلقياس

لتطوع املحترفين



ةالتكلف ةاملعياري لالتأهي االحتياج

برعاالجتماعياألثروإدارةقياساستشاراتتكلفة
منهادتستفيوالباهظةالخاصةاالستشاريةالشركات
الربحيغيرالقطاعمنظمات

نهجيةماستشاريةشركةكلواتباعاملنهجياتاختالف
كنالتمعلىالربحيغيرالقطاعقدرةوعدمبها،خاصة

ةالحقيقياالستفادةدون يحول املنهجياتهذهمن

خبرةبالمدعوماقوياعلمياتأهيالمؤهلةخبراتوجودعدم
ارسةملمالربحيغيرالقطاعأمامتحديايصنع،العملية
وكفؤةفعالةبطريقةاالجتماعياألثروإدارةقياس

ثراألوإدارةقياسبأهميةالربحيغيرالقطاعواهتماموعيتنامي
لشركاتواواملانحينالحكوميةالجهاتمنالطلباتوتزايداالجتماعي

.كبيرةطلبفجوةولد،التنمويةللمشاريعاملمولةلخاصة

املجلس العربي لقياس التحديات التي تواجه املجال
وإدارة األثر االجتماعي



ة نحو بناء خريط
طريق للشركات
واملؤسسات 
...والحكومات 



OUTPUT THROUGHPUT INPUT

رؤية ميدانية لثمار أكثر نضجا



مشاريع املجلس الحالية

ملراجعة فريق فني للترجمة واملطابقة وا•

الفنية واللغوية 

ساعة عمل+ 1300أكثر من •

عمل تطوعي محترف•

☺تطوع معنا •

املنهجية بالعربيةاطالق معايير  
ومعجم للمصطلحات الفنية  



مشاريع املجلس الحالية

املنظومة ماببنغ•
االجتماعية بالبلدان 

(مراحل3) العربية 
ساعة + 130أكثر من •

عمل حتى اآلن
عمل تطوعي محترف•

☺تطوع معنا •

Ecosystem
Mapping 



تأسست لبناء منظومة قياس شبكة مهنية "( أعمق“)املجلس العربي لقياس وإدارة األثر االجتماعي 

ضبط املعايير ، عبر التوعية باألدوات واملنهجيات العلمية و تكوين العاملين، و . وإدارة األثر االجتماعي

.  ونشر املعرفة واإلسهام في اإلضافة النوعية لهذا الحقل املعرفي

 أثرَك أعمق 
َ
...ليكون

(أعمق) املجلس العربي لقياس وإدارة األثر االجتماعي 



التصور االستراتيجي للمجلس

دمج قياس لتحقيق رؤية أعمق، نسعى لبناء منظومة األثر االجتماعي ضمن رسالتنا لتمكين أصحاب املصلحة من
وإدارة األثر االجتماعي في استراتيجيات منظماتهم،  بهدف تحقيق التنمية املستدامة 

قياس ليصبح املرجعية املهنية والعلمية  في IMMبناء منظومة 
قة وإدارة األثر االجتماعي للمؤسسات وللممارسين في املنط

العربية



2024-2020األهداف االستراتيجية للمجلس 

نشر الوعي بمفهوم قياس وإدارة
األثر االجتماعي ، ومنهجياته 

وأهميته ومحدداته
ص بناء املحتوى العربي املتخص
عبر إعداد وترجمة ونشر  

الدراسات واألبحاث والتقارير

مدراء تأهيل وتمكين املنظمات و 
املشاريع من املنهجيات 
واألدوات املعتمدة عامليا  

تشبيك املختصين واملمارسين
نهم من لتطويرهم ورفع كفاءتهم لتمكي

فياإلضافة النوعية لهذا الحقل املعر

1

2

3

4



...أولى مبادرات املجلس 

 
 
تثماراتباالساالهتمامنحو امللحوظواإلقليميالعامليالتوجهمنانطالقا

رينواملستثمالشركاتوعيزيادةومعاالجتماعي،األثر وقياساالجتماعية
االجتماعير واألثالقيمةوقياساالجتماعيةاملساءلةبأهميةاملحليةواملجتمعات

قديملت"االجتماعياألثر وإدارةلقياسالعربياملجلس"جاءفقدمشروع،ألي
اعللمحللينالالزموالدعمواألدواتالتوجيه

ّ
فيفيلعامليناواملهنيينالقرار وصن

محاسبةمجدفيللريادة.للشركاتاالجتماعيةاملسؤوليةمجاالتفيو املنظمات
.العربيةاملنطقةفيالقطاعاتمختلففياالجتماعيةالقيمةوإدارة

للقيمةربيةالعالشبكةبإطالقاالجتماعي،األثر لقياسالعربياملجلسيتشرف
Socialاالجتماعية Value Arabia (SVA)،ـعدوالتي

ُ
ملنظمةالرسمياملمثلت

(SVI))املنطقةفيالدولية.

(( SVAالشبكة العربية للقيمة االجتماعية  



salam@socialvaluearabia.org

M: +962-7818 0 8688

...  املنىخالص الشكر وأطيب 

mailto:salam@socialvaluearabia.org


عمق هللا أثركم 

أدام هللا أثركم

 أثرَك أعمق 
َ
...ليكون

(أعمق) املجلس العربي لقياس وإدارة األثر االجتماعي 



املجتمعيةالقيمة االقتصادية ملساهمة الشركات في مجال املسؤولية

من خالل التطوع االحترافي

جال القيمة االقتصادية ملساهمة الشركات في م
افيمن خالل التطوع االحتر املجتمعية املسؤولية



حول التطوع قيمة دينية وإنسانية عظيمة تت•
الى مع االستمرارية واالحترافية المؤسسية
قيمة اقتصادية عظمى تبنى بها الدول 
.فرادوترتقى بها المجتمعات ويتآلف بها اال



2030ة السعوديالمملكة العربية رؤية 

مليون متطوع



عالمنا إّن قيمة وتأثير العمل التطوعي على اقتصاد الدول غير ُمدرك في•
ات العربي، حيث لم ينل هذا المحور المهم استحقاقه المطلوب في الدراس

ناتج المحلي والبحوث االقتصادية ولم يُشر إلى أثر هذا النشاط في حسابات ال
.اإلجمالي في مجمل االقتصاديات العربية







هتمامها من ابلغ الغربية ـ وبالذات الواليات المتحدة األمريكية ـ الدول 
بهم، تهتم بكل ما يتعلق" إدارة للمتطوعين"بالمتطوعين أن أنشأت 

".مراكز التطوع"وأطلقت عليها 



وتذكر احصائيات إدارة مراكز التطوع االمريكية -

.ساعة أسبوعيا  4.2مايقاربمعدل ما يتطوع به الفرد الواحد ان



تُشير الدراسات إلى أّن معدل •
يات ساعات التطوع المبذول في الوال
المتحدة األمريكية يوازي عمل

. موظفماليين 9

يالعائد االقتصاد من العمل التطوع



نمابيوتختلف البرامج والمشاريع التطوعية -

المسنين رعاية -

والفقراء Homelessبرامج للمشردين تنفيذ -

الوالدينمجهولي ساعات رعاية لألطفال -

تطوع الالعون لألقليات والمناطق المنكوبة تقديم -
المرضىلمساندة 

على البيئة المحافظة -

...  المساحات المائية تنظيف -



وع ويُقدر مجموع الوقت الذي تم التط•
به في إحدى السنوات ما قيمته 

.  بليون دوالر176

العائد االقتصادي من العمل التطوعي



عيالعائد االقتصاد من العمل التطو

وبلغت موارد إحدى منظمات •
التطوع األمريكية

)منظمة المتطوعين األمريكيين(

.مليون دوالر أمريكي532



ل وعلى الرغم من وجود دراسات دولية عن العائد االقتصادي من العمل التطوعي في الدو

الدراسات واألبحاث ندرة والواليات المتحدة االمريكية نعاني نحن من األوروبية 

، اال ان واالحصائيات المرتبطة بالقيمة االقتصادية بالعمل التطوعي في الوطن العربي

.  الدراسات تؤكد على االرتباط الوثيق بين التطوع والدخل الوطني



طوعيهاومتتقوم المنظمات وجمعيات النفع العام والهيئات والمؤسسات •
ا بالتعاون والتفاعل مع المؤسسات الحكومية لكي تؤدي دورا هام

ما تتمتع به وأساسيا في تحديد و تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ل
تهدفة هذه المؤسسات من خصوصية تتمثل في عالقتها بالفئات المس
نها نقل وقربها بل واندماجها في بعض األحيان مع تلك الفئات ،  ويمك

نع صورة اكثر وضوحا ومصداقية إلى الجهات الحكومية المعنية بص
.القرار



من خالل إسهامات المؤسسات •
وبرامج التطوع  في تأهيل
األسر واألفراد ونقلهم إلى 
دائرة اإلنتاج والمقدرة على 
العطاء، فتعمل  على إتاحة 
الفرصة لهم بالدخول إلى 
مكن دورة االقتصاد القومي لتت
من المساهمة في اقتصاد 
ع الدولة والمجتمع بشراء وبي
ما واستخدام السلع والخدمات م

اد يساهم في تنشيط االقتص
.الوطني 



كيف يتم حساب القيمة اقتصادية من التطوع ؟؟؟ 







مثال 

لو سعت الوزارة لتوظيف عدد من المؤهلين، فإن معدل •

إلى 4200الراتب األساسي للموظفين سيكون حوالي 
.  لاير شهريا  6700

طوع، فلو قام وفي المقابل ننظر إلى التكلفة المستثمرة في الت•
ع بذلك العمل متطوعون فيمكن حساب ذلك باعتبار وض
ثرية التكلفة في شكل حوافز مادية عبارة عن مصروفات ن
ما للمتطوعين وذلك بافتراض أن كل متطوع سيُكلف

ن قيمة وجبة األكل ومواصالت مرياال يوميا  45يقارب 
تكلفة وإلى جهة التطوع، وبمعاملة حسابية نجد لو حسبنا ال
تكلفة المستثمرة في التطوع، والتي تشمل باإلضافة إلى
ا  على الحوافز المادية للمتطوعين المبالغ المصروفة سنوي

الحوافز المعنوية من دروع وأوسمة وحفالت تكريمية، 
ونشر رسائل إعالمية وإعالنات من خالل المطويات 
مل والمنشورات ومن خالل وسائل اإلعالم لنشر ثقافة الع

من %7ب التطوعي وجذب المتطوعين ويُقدر ذلك 
.التكلفة اإلجمالية



تكشف القيمة " الصحة.. "باألرقام
بالطائف2020االقتصادية للتطوع في 

عدد ساعات تطوعية فعلية 
قاموا بجهود ضخمة تزايدت مع دخول " 

 covid 19جائحة كورونا 



لية؟ماذا يحدث عندما تنفذ ساعات تطوعية مؤسسية فع
.سد النقص في اعداد القوى العاملة في المؤسسة•

مواجهة طلب الخدمات الطارئة •

السرعة في تقديم المهام المطلوبة•

الفاعلية في انجاز المعامالت•

الحفاظ على األرواح •

تخفيف العبء على موظفي الصفوف األمامية •

استثمار وقت المتطوع في تنفيذ أعمال تطوعية احترافية •

أضافة خبرات عملية تراكمية في ملف المتطوع •

أشغال المتطوعين الشباب في أعمال ذات أبعاد وقيم إنسانية واجتماعية ودينية•

.والتميز ورفع قيمة المواطنة ومشاعر الوالء واالنتماء للوطنباالنجازإضفاء الشعور •

.افساح المجال للتدريب، واكتساب الخبرات التي تساعد على القيام بالعمل العام•

.التطوع  مدرسة للحياة تتيح للمتطوع اإلحساس بمشكالت وحاجات اآلخرين•

.مساندة دولنا في فترة االزمات•

.التخفيف على هياكل العجز في الموازنات الحكومية•

.في الدولةأقتصاديارفع قيمة االسهام التطوعي •

.تخفيض كلفة اإلنتاج وتخفيض النفقات الحكومية•

صادية و تقليص االنفاق الحكومي على المشاريع االجتماعية والمحلية وتركيز التوجهات للمشاريع االقت•
.  التنموية الكبرى



لذلك معظم التوجهات االدارية •
والحكومية الحديثة تدعو الى

وجعله ESVتبنى نظام ال
محور أساسي في منظومة 

لما لها من العمل المؤسسي 
اعي التأثير االقتصادي واالجتم

واإلنساني الكبير 



E

للتطوعالعمل المساند

VS



ندما ، شركة أدوية دنماركية ، تفوز بالجائزة األولى عنورديسكنوفو •
ساعة 80يتعلق األمر بتزويد الموظفين بإجازة مدفوعة األجر للتطوع مع 

برامج يتم دمج المشاركة المجتمعية في الشركة ، مع. في السنة( أيام10)
ثال ، على سبيل الم. وموارد مختلفة لمساعدة الموظفين على رد الجميل

تحتوي معظم اجتماعات الشركة خارج الموقع على مكون خدمة مجتمع 
ا فريق توعية اجتماعية في   Novo Nordiskمدمج فيها ، وهناك أيض 

تبع وأطلقت الشركة بوابة لت. مسؤول عن تنظيم مشاريع خدمة المجتمع
.ومساعدة الموظفين في العثور على فرص التطوع



، NuStar Energyفي •

محطة لتكثيف السوائل ومشغل خطوط 
عتبر األنابيب في سان أنطونيو ، تكساس ، ي

كل عام ، يمكن . رد الجميل قيمة أساسية
ساعة 60للموظفين استخدام ما يصل إلى 

من الوقت المدفوع في السنة ( أيام7.5)
زة على أحد المشاريع القريبة والعزي. للتطوع

وية الشركة هو بطولة الجولف الخيرية السن
الموارد التي تستفيد منها منظمة محلية توفر

.للمشردين

الحدث بأكمله ،  NuStarينظم موظفو •
من الحصول على الرعاية ، إلى إنشاء 
ى الزينة ، إلى تجميع أكياس الهدايا ، إل
رحيبي توجيه البطولة ، إلى تنسيق عشاء ت

.  ضيف ، وأكثر من ذلك800ألكثر من 
على مدى السنوات الثماني الماضية ، 

مليون 27جمعت البطولة أكثر من 
.دوالر



يحصل الموظفون في شركة االستشارات ▪

ساعة 48اإلدارية العالمية على ما يصل إلى 

ل مدفوعة األجر للتطوع وإثراء المجتمعات ك
. عام

مجموعة متنوعة من القنوات  Deloitteتقدم ▪

ما في والبرامج لمساعدتهم على القيام بذلك ، ب
وهو يوم الخدمة السنوي ، Impact Dayذلك 

.  للشركة

ا بعمل تطوعي هام Deloitteتقوم شركة ▪ أيض 

ومتطوع آخر قائم على المهارات كل عام ، 

مما يسمح لموظفيها باستخدام مهاراتهم 

رها ومواهبهم في المؤسسات غير الربحية وغي
.من القضايا

جمع باإلضافة إلى ذلك ، لدى الشركة برامج ل▪

التبرعات للمؤسسات واألسباب ، وتشجع

الموظفين على العمل في مجالس إدارة 
.المنظمات غير الهادفة للربح



Strykerيحصل الموظفون في شركة•
ى ما للتقنيات الطبية ومقرها ميشيغان عل

في السنة( خمسة أيام)ساعة 40يصل إلى 
. من وقت التطوع المدفوع األجر



أحد المبادرات المحددة التي •
ا ، هو عملي ة تحبها الشركة تمام 

. االبتسامة

، 1982منذ تأسيسها في عام •
قدمت المنظمة أكثر من 

عملية جراحية 240.000
ن مجانية لألطفال الذين يحتاجو

ق وشاألرنبيةإلى جراحة للشفة 
.  سقف الحلق



ي مهمة العام الماضي ، أرسلت الشركة فريق ا من موظفيها ف

في بوليفيا ، ودفعت  Operation Smileمع  

أسفرت الرحلة . المشاركين Strykerجميع نفقات موظفي 

.ابتسامة جديدة للمرضى115عن 



أكبر حتى أمازون •
الشركات الربحية على 

تحركت مستوى العالم  

مزيد من المشاركة نحو 
المجتمعية ومساندة 

.التطوع االحترافيمنظومة 



Amazon’s first ‘Nonprofit Expo
September 27, 2016

مين أتيحت الفرصة لموظفي أمازون المهت•
70يقرب من ممثلين ما برد الجميل مع 

ر منظمة خيرية محلية في أول معرض غي
قد الحدث الذي عاستقطب.للشركةربحي 

في مركز اجتماعات أمازون بوسط 
موظف لتجسير 1000المدينة أكثر من 

الطرق بين المتطوعين والفرص 
. التطوعية في المؤسسية



Go Volunteer



ان مايجبوهذا هو •
ات تسعى له جميع الشرك

في القطاع والمؤسسات
الخاص والربحي وحتى

يسهلوا رواد األعمال ان 
ة لديهم معرفللموظفين 

قط ان يعملوا فاليجبانه 
الراتب ومصلحة الجل

صاحب العمل فقط  بل
ان تكون النظرة أوسع 
وأشمل لتتسع لخدمة 
ر المجتمع والتطوع لخي
.أفراده والوطن بأسره



نساعدهم بإيجاد الوقت للعمل التطوعي ضمن ساعاتوان •
انية العمل الرسمي لنضيف قيمة اقتصادية واجتماعية وإنس

للعمل التطوعي الذي هو عمل يخدمنا نحن قبل ان يكون 
.  خدمة  لآلخرين



•“Volunteers do not necessarily have the time; they 
just have to have heart.”

~Elizabeth Andrew



"  تفعله لآلخرين؟مالذيالسؤال األكثر إلحاًحا في الحياة هو ، 

.مارتن لوثر كينغ



اشكر لكم

حضوركم 

وحسن استماعكم

أشواق أحمد بوعلي. أ

لبحرينمملكة ا–رئيس مركز أخالقيات العمل واألعمال بالشبكة اإلقليمية للمسؤلية المجتمعية 

ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaq.buali@gmail.com

+973 39914441





ت فرص تطوع المحترفين في منظما

القطاع غير الربحي

نجالء عبدالمجيد قاسم الشريف
رئيس مركز التطوع بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 



مقدمة •

مفهوم الفرص التطوعية؟•

.أهمية الفرص التطوعية والتحديات التي تواجه هذه الفرص •

.وخلق فرص لتطوع المحترفين اإلحترافيأهمية ترسيخ فكرة التطوع •

.نماذج وامثلة للتطوع االحترافي والفرص التطوعية•

.كيفية إعداد نموذج لفرصة تطوعية •



مقدمة



مفهوم الفرص التطوعية؟

ة هي مجموعة من المهام المراد تنفيذها من قبل المتطوع في مجال محدد من احتياجات المنظم•
. ضمن مواصفات واشتراطات ومرجعيات واضحة ومحددة وفي زمن محدد 

تم شغله م• ة ي ر ربحي ات والمؤسسات الغي ل هي اإلعالن عن احتياج وظيفي مؤقت للجمعي ن قب
.متطوعين محترفين



أهمية الفرص التطوعية؟
وسيلة لجذب المتطوعين وتوظيفهم •

راف تساعد المتطوعين على فهم ادورهم ومهامهم وتساعد منسوبي المنظمة بالقيام بعملية االش•
.والتقييم 

تساهم بخفض التكلفة على المنظمات الغير ربحي•

.تعتبر زكاة علم ، و الخبرة التي يقدمها المتطوع ستساهم بتناقل العلم•

تدعوا لها  التطوع االحترافي قيمة اقتصادية و أحد األهداف االستراتيجية التي( قيمة اقتصادية  •
)جميع الدول 

.التطوع االحترافي سيساهم بخلق مشاريع جديدة تعتمد عليها الجمعيات •



 :توجد هناك خطوتين لتصميم الفرصة التطوعية، وهما•

تحديد االحتياج من قبل الموارد البشرية بعد اجراء عدة مقابالت مع : الخطوة األولى•
.المتطوعين 

تحديد نوع الفرصة : الخطوة الثانية•

هل هي وظيفية ام تطوعية ؟  

أنواع الفرص



 أهمية العمل والفرصة وحجم/ المعيار األول •
المسألة فيها 

اني • ار الث ي / المعي وب ف د المطل م الجه حج
.عملية االشراف والتدريب 
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الفرصة وظيفية

الفرصة تطوعية

درجة مرتفعة

درجة متوسطة

حجم الجهد 

أهمية العمل وحجم المسألة 



.ليس جميع افراد المجتمع متطوعين محترفين  •

عدم وجود منصات تجمع المتطوعين المحترفين •

عدم وجود شبكات تطوع تجمع المتطوعين المحترفين •

.الجمعيات والمؤسسات الغير ربحية ال تعرف كيف تصمم فرصة تطوعية فعالة•

التحديات التي تواجه الفرص التطوعية 



ام  ذ ع ة من در  2015كما تشير أرقام وزارة العمل والشؤون االجتماعية إلى أن عدد المتطوعين في المملك يق

والي   ـ ح ر  25ب ات غي ون للمؤسس ح أن تك رقم ، و تطم ذا ال اعفة ه وزارة مض تهدف ال وع، وتس ف متط أل

الربحية والخيرية مشاركة أكبر في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

وافز مشجعة لكن هذا لن يتحقق بسهولة ما لم تكن هناك توعية بأهمية التطوع وتصميم الفرص التطوعية وح

  .النخراط أكبر عدد ممكن من المجتمع في األعمال التطوعية المختلفة

التوعية بأهمية التطوع



ة، وي ات المتقدم ي المجتمع ين ف اط المهني ي أوس ا ف دما ملحوظ ر تق ي يظه وع االحتراف ه التط دعم

تقطع جزءا تشجيع الهيئات والجمعيات المهنية التي يصل ببعضها أن تلزم من ينتسب إليها ب أن يس

من وقته لألعمال التطوعية، 



ساعة  30نجد أن المحامي ملزم بـ كوريا الجنوبية 

د أن تطوعية سنويا، ومن لم يستطع الوفاء بها ف ال ب

ها 20إلى  17يدفع  م يقِض ل ساعة ل  دوالراً عن ك

.في التطوع

دة  ة المتح ة والمملك دة  االمريكي ات المتح الوالي

ر ثقاف ف ونش ة للتعري بات مخصص اك مناس ة هن

ن ؤتمرات الس ق الم ي عن طري وية التطوع االحتراف

ه ذي تشارك في ب  وأسبوع التطوع االحترافي ال أغل

ه  ي مجال ل ف ركات ك ات والش ات والكلي الجامع

.  المهني والعملي



دين هنا يظهر دور المؤسسات المنظمة للمهن مثل  ة اوالهيئة السعودية للمقيمين المعتم لسعودية الهيئ

انونيين  بين الق ة  وللمحاس ات الطبي عودية للتخصص ة الس ات والهالهيئ ن الجمعي ا م ات وغيره يئ

ركات واألف رى الش ارة أخ جع ت ارة وتش زم ت رامج تل د ب ب أن توج ي يج ة الت ات المهني راد والمؤسس

زام  المهنيين على تبني مفهوم التطوع االحترافي ورفع مستوى الوعي به، بل قد تحتاج في البداية إلى إل

ق القطاع الخ ر ورعاية هذه المبادرات حتى يتلقفها ويتشرب مفاهيمها المجتمع المهني ثم ينطل اص وغي

.ًوتنظيماالربحي بها إلى مستويات أكثر ابتكارا ً



ي وع االحتراف وم التط ي مفه ة لتبن رة والمتخصص يما الكبي ركات وال س جيع الش ميم  ان تش وتص

ة  ى. الفرص التطوعي أة للحصول عل يم داخل المنش ايير التقي ثال ضمن مع ون م أن يك ات  ب الترقي

ة و ر الربحي ة وغي ات والمؤسسات الخيري اط بالجه ة االرتب ذلك محاول ة، ك ة والحوافز المالي معرف

وة المهني د الفج ين لس وظفين المتخصص ن الم وع م ب التط ة وطل اتهم االحترافي ك احتياج ي تل ة ف

.المؤسسات الخيرية



نماذج وامثلة  للتطوع المحترف والفرص 
التطوعية



لخدمات والحلول التقنية 



للتطوع االحترافي" هارون"مبادرة  

https://www.surveymonkey.com/r/38JDRLJ

http://haron-sa.org/wpt/



https://attaa.sa

منصة العطاء الرقمي  



https://attaa.sa



Volunteer hub منظمة  

https://www.volunteerhub.com





كيفية تصميم نموذج الفرصة التطوعية 



.  مسمي الفرصة التطوعية•

.  دة من عملوضع اسم الفرصة يتضمن إشارة لما سيفعله المتطوع بشكل عام وما النتيجة المقصو

طبيعة الفرصة •

خارج المؤسسة ،فردية /دورية ، داخل المؤسسة /قصيرة المدي/طويلة المدي ( هل الفرصة 

)جماعية /

وزارة العمل والتنمية االجتماعية 



المهام والمسؤوليات •

ماهي المهام التفصيلية التي سيقوم بها المتطوع فعلياً لتنفيذ الفرصة •

عدد المتطوعين •

.يتم ذكر عدد المتطوعين الذين تستوعبهم الفرصة بحسب حاجة المؤسسة•

المهارات المطلوبة •

ون وفيها يتم تحديد المهارات والصفات الشخصية االزمة ألداء الدور التطوعي بحيث يك•
.المتطوع قادراً على تنفيذ العمل المنسوب به على الوجه األكمل واألمثل 



االشراف•

كيف سيتم االشراف على المتطوعين ومن سيقون بذلك ؟

  الدعم•

ه عما قد في انجاز المهمة المطلوبة منه؟ كيف سيتم تعويض.الذي ستفعله المنظمة للمتطوع لدعمه ما
.يتكفله من مصروفات 

الفوائد •

) .وبيان كيفية تحقق ذلك( الذي سيعود على المتطوعين من فوائد من قيامهم بهذا الدور ما



اإلطار الزمني •

وجد حد متي بالضبط ستكون في حاجة الي المتطوعين ؟ كم ساعة في األسبوع تحتاجهم؟ هل ي
ادني للمدة الزمنية لاللتزام ؟

المخاطر•

ما المخاطر التي قد يتعرض لها المتطوع ؟ وما درجة خطورتها ؟ وما احتمال وقوعها ؟ وما 
.السبل التي تم اتخاذها للحد منها 



تطبيق نموذج فرصة تطوعية 



المثالالعنصر

.  مسمي الفرصة التطوعية

طبيعة الفرصة 

المهام والمسؤوليات 

عدد المتطوعين 

المهارات المطلوبة 

االشراف

الدعم 

الفوائد 

اإلطار الزمني 

المخاطر

تصميم اعالن خاص ببرنامج سيقام بموسم الحج لنشره عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 دورية فقط بفترة الحج
 عن بعد
 بشكل فردي

تسليم فكرة تصميم البرنامج
 تسليم نسخة أولية من التصميم
تسليم العمل بالوقت المحدد

متطوع واحد 

االحترافية بالتصميم بأحد برامج التصميم المعروفة.
 االبداع واالبتكار بالتصميم
 الدقة والجودة بالتصميم
سرعة اإلنجاز
تحمل المسئولية

. من خالل االتصال الهاتفي او اتصال مرئي . يتم االشراف والمتابعة عن بعد من قبل مسؤول  التسويق الرقمي

.سيقوم مسؤول التسويق الرقمي بتوفير بطاقة جوال للتواصل الهاتفي او المرئي
تزويده بملف تفصيلي يشرح الفكرة وآليات العمل 

 اكتساب خبرة  و تطوير مهارات المصمم
التسويق للمصمم من خالل وضعه شعاره واسمه بالتصاميم.
 شهادة شكر وتقدير

.اخر شهر ذو القعدة وبداية شهر ذي الحجة من هذا العام
.ساعات أسبوعية عمل عن بعد10بمعدل 

.احتمالية تعرض جهاز المصمم الي اختراق فايروس نتيجة نسخ ملفات المؤسسة 
.ولذلك اوجدت المؤسسة جهاز احتياطي عند الحاجة . احتمالية تعطل جهاز المصمم نتيجة كبر حجم الملفات المرسلة 



ختاما

د أن تتضافر ال• ة الب رص التطوعي ي وتصميم الف وين لترسيخ أهمية التطوع االحتراف ود لتك جه
ذا المجال ي ه ة ف ي التطوع وعرض الفرص التطوعي ى. منصة متاحة لمن يرغب ف أن  ونتمن

املة ة وش ة ومتنوع ات جميل اهد منص ات الغي.  نش ات والمؤسس ع الجمعي ح جمي ذلك انص ر ول
ة  فةرالمهارات والمعربحية ان يكون لديها مدير تطوع محترف وتقوم بتدريبه وتزويده ب الالزم

وفي ى ت درة عل ه الق ون لدي تهم ويك ي منظم املين ف الغ إلدارة ودعم وتطوير المتطوعين الع ر مب
يقوم بتصميها بالشكل ا ةالتي س رص التطوعي ن خالل الف ك م ة وذل ى الجمعي ة عل لصحيح هائل

.للحصول على قيمة اقتصادية عالية



ة  ة مهني ة تطوعي فرص
مصممة بشكل صحيح

قيمة اقتصادية وافرة



شكًرا لحسن انصاتكم

مراجع وقراءات مقترحة
التطوع وادارة المتطوعين، هشام الروبي

Volunteer Administration Professional 
Practice, Editor; Keith Seel



فرص تطوع المحترفين في منظمات القطاع غير الربحي

تقدمها عائشة جاسم الكواري 
خبير في مجال التطوع



: كثيرة على مستوى الفرد وجهة العمل والمجتمع، ومنها ما يليأهداف التطوع 
.د منهايحقق العمل التطوعي أهدافا على مستوى الفرد تعزيز االنتماء الوطني؛ صقل المهارات والمعارف والخبرات واكتساب الجدي•
.إقامة عالقات اجتماعية مبنية على حب الخير والعطاء دون مقابل•
.الشعور بمستوى أعلى من الرضا عن النفس وتحقيق الذات•
).مثل الخبرات والمعارف البشرية، والوقت، والمال، وغيرها(على مستوى جهة العمل االستثمار االمثل للموارد واالمكانيات  •
.رفع مستوى روح العمل الجماعي•
.زيادة معدل اإلنتاجية وخفض مستويات التغيب •
تحسين مستوى مشاركة وتناغم الموظفين •
.هااكتساب الجهة سمعة مؤسسية طيبة ونشر الوعي بالمسؤولية المجتمعية للجهة مما يدعم جذب واستقطاب الكفاءات للعمل لدي•
.االستفادة من الكفاءات والمواهب البشرية في تحقيق االهداف االستراتيجية •



هناك العديد من مجاالت العمل التطوعي التي قد تبرز لدى الجهات المختلفة
:ومنها على سبيل المثال ال الحصر



تعزيز االنتماء 
الوطني

الصحة

البيئةالعمل االنساني

االجتماعي



الثقافة 
والتراث

التعليم

الرياضة

الدعم 
االداري



برنامج التطوع المؤسسي 

يسهم برنامج التطوع المؤسسي في تركيز الجهود على تحقيق 
ة األهداف االستراتيجية للجهة واالستراتيجيات والتوجهات الوطني

.للتطوع بما فيها خدمة الوطن والمجتمع



تحياتي لكم 





























يعولا زيزعتو ةينهذلا ةروصلا ءانب تاودأ
نيفرتحملا عوطت لاجمب

فلخ ريشب ماسب



ثدحتملا نع ةذبن
Pure ةمظنم يف لاصتالاو قيوستلا ريدم• Handsًايلاح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف

ًاقباس ةيلهألا ظوفحم نب ملاس ةسسؤمب مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا ريدم•

London نم ةعمسلا ةرادإو ةماعلا تاقالعلا مولبد ىلع لصاح• School of Public
Relations

PR نم دمتعم ةماع تاقالع ريدم• Academy

 مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا لاجم يف لمعلا شروو ةيبيردتلا تارودلا نم ديدعلا مدق•
يحبرلا ريغ عاطقلا تامظنمل ةعمسلاو ةينهذلا ةروصلاو

ةينهذلا ةروصلا ةعانص تايجيتارتسا يف راشتسمو صصختمو سرامم•

 ريغو صاخلا عاطقلا يف مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا لاجم يف ةنس )14( نع ديزت ةدمل لمع•
يحبرلا



تاقالعلاماسقأ عقاو سايقل ةثيدحةسارد
ةيحبرلا ريغتامظنملايفةماعلا

صخش١٣٩
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملالخادةيحبرريغةهج٧٤



37%
ةيحبرلا ريغ تاهجلا نم طقف

ةلصفمو ةحضاو ةيونس ةطخ مهيدل
مالعإلاو ةماعلا تاقالعلل



38%
نأ ىلإ اوراشأ ةنيعلا دارفأ نم

ايلعلا ةرادإلا
مهتمظنم يف ةماعلا تاقالعلا ةرادإب متهت ال



83%
قيرفتلا مهنكمي ال ةنيعلا دارفأ نم

ةينهذلا ةروصلا نيب
ةمظنملل ةيرصبلا ةيوهلا نيبو



ةيحبرلا ريغ تامظنملا ثلث
ةكلمملا يف

ةيمالعإ لئاسو يأ مدختست ال
اهب ةصاخلا ةينهذلا ةروصلا ءانبل



8٪
ةيحبرلا ريغ تامظنملا نم
ةيمسر ةحفص اهيدل سيل
يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع



ةينهذلا ةروصلا

،ةنيعم ةظحل يف درفلا دنع نوكتي يذلا عابطنالا
،رخآل صخش نم فلتخي عابطنالا اذهو

تقولا رورم عم ريغتيو

Tench and Yeomans 2006



ةيرصبلا ةيوهلا
راعشلا•
طوطخلا•
ناولألا•
ةيرصبلاتانوكملا•
 روهمجلا ريكذت اهنأش نم يتلا ةيئرملا ءايشألا لك•

ةيرصب ةيوهربتعي ةيراجتلا ةمالعلاب



؟ةينهذلا ةروصلا اذامل
.ةينعملا تاهجلا نم ةمظنملا دييأتو معد•

.تاكارش يف لوخدلا ةلوهس•

.ةزيمملا تاءافكلا بذج ةلوهس•

.ةيملاع زئاوج ىلع لوصحلا ةلوهس•

.نيفظوملا ىدل ءالولاب روعشلا ةدايز•

.ةربخ تيب•

 .تالاجملا ةفاك يف ةسسؤملا دراوم ةدايز•

.نيعوطتملا باطقتسا•



ةلدابتم ةعفنم

 ىلع لوصحلا
 ةيفارتحا تامدخ
 ىوتسملا ةيلاعو

 تامدخ ميدقت
عمتجملل ةيعوطت

 يف ريفوتلا
 فيراصملا
ةيليغشتلا

 مهتعمس نيسحت
ةينهذلا مهتروصو



ةبطاخملاةيجيتارتساجذومن
نيفرتحملا نيعوطتملا

ةمظنملا يف مهتاراهمب عوطتلاو ةكراشملا- هنموجرملالعفلا
)؟اولعفينأديرناذام(

اهعيراشمو ةمظنملا لمع ةعيبط-
ةمظنملل ةيصصختلا تاجايتحالا-

ةهجوملالئاسرلا
)؟اوفرعينأديرناذام(

)عوبطم ،يئرم( نالعإلا-
يونسلا ريرقتلا-
يفيرعت فلم-
يعامتجالا لصاوتلا لئاسو-
يفيرعت عامتجا-

بطاختلاةليسو
)؟اوفرعينأديرنفيك(



 ءانب تاودأ
ةينهذلا ةروصلا

 بذج تاودأ
نيعوطتملا



ىلوألا ةدعاقلا

ًادعتسم نك
 ،لوبقلاو ميدقتلا تاوطخ ،يفيظو فصو(

).... ،لمعلا ةئيب،فيظوتلا ةيلمع



ةينهذلا ةروصلا ءانب تاودأ

تارادصإايادهو تافاضتساحاجن صصق
 ىلع دجاوتلا
 لصاوتلا لئاسو

يعامتجالا

 ريدقتلا راهظإ
 نيعوطتملل
نيفرتحملا

 ةبرجتلا لعج
ةلاعفلا تاكارشلاةعتمم



نيفرتحملا بذج تاودأ

 مهميركتةزيمم لمع ةئيبةيوق ةعمس
ينلع لكشب

 صرفلا ضرع
 باذج لكشب

رمتسمو

 مهلعجت فيك
 ميدقتب نورختفي

ةمدخلا

 مهل عامتسالا
 لاعفلا لصاوتلاو

مهعم

 ىلع دجاوتلا
 مهتاصنم
)LinkedIn(

 ناك اذإ مهرضحأ
 جايتحا كيدل

يلعف

 صخشلا
 يف بسانملا
بسانملا ناكملا

 نم ةدئافلا راهظإ
 مهتامدخ

نطولاو عمتجملل
 صصقلادعب نع عوطتلا

ةيناسنإلا



نيعوطتملامهأ

 نم دافتسا نم
نيفظوملا براقأةمظنملا تامدخ

ةمظنملا ناريج
 صاخشألا ضعب
 نم اورثأت يذلا
ةهباشم ةلكشم



دارفألا ىدل ةنوكتملا ةطولغملا ةينهذلا روصلا
 ةئطاخلا فراعملاو تامولعملا نع اًساسأ ةجتان

اهيلع اولصح يتلا



مكل ًاركش

فلخ ريشب ماسب
@Bassambk

+1 469 468 0760





وإنتاج إدماج

التطوعية االستدامة



وإنتاج إدماج

التطوعية االستدامة
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This is a sample text, Insert your desired text here this is a sample text.
ن؟ واملتطوع التطوع العالم يرى !كيف

4

منظمة
UNV املتحدة –األمم

يمكن ، التطو بالعمل القيام ا خالل من يمكن ئات ب خلق

أك ناك العام الصا أجل من ن املتطوع ات وخ معرفة استخدام

ا من سنو متطوع أوطامليار تطوعية بأعمال م أغلبي .ميقوم
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ن؟ واملتطوع التطوع العالم يرى !كيف

5

منظمة
UNV املتحدة –األمم

يمكن ، التطو بالعمل القيام ا خالل من يمكن ئات ب خلق

أك ناك العام الصا أجل من ن املتطوع ات وخ معرفة استخدام

ا من سنو متطوع أوطامليار تطوعية بأعمال م أغلبي .ميقوم

االتحاد
األحمر الل وال الصليب ملنظمات الدو

التنمية داف أ تحقيق املستحيل من
إشراك دون الطموحة عشر السبعة املستدامة

ن .  املتطوع
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ن؟ واملتطوع التطوع العالم يرى !كيف

6

منظمة
UNV املتحدة –األمم

يمكن ، التطو بالعمل القيام ا خالل من يمكن ئات ب خلق

أك ناك العام الصا أجل من ن املتطوع ات وخ معرفة استخدام

ا من سنو متطوع أوطامليار تطوعية بأعمال م أغلبي .ميقوم

منظمة
اإلسالمي التعاون

يل أجلتأ من التطو العمل ن الراغب تمع ا أفراد ب وتدر

أنواع مختلف مع للتعامل ة املطلو ارات وامل املعارف م إكسا

شر و واألزمات، التطوالطوارئ العمل ثقافة ز عز و

تمع .ا

االتحاد
األحمر الل وال الصليب ملنظمات الدو

التنمية داف أ تحقيق املستحيل من
إشراك دون الطموحة عشر السبعة املستدامة

ن .  املتطوع
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ن؟ واملتطوع التطوع العالم يرى !كيف

7

منظمة
UNV املتحدة –األمم

يمكن ، التطو بالعمل القيام ا خالل من يمكن ئات ب خلق

أك ناك العام الصا أجل من ن املتطوع ات وخ معرفة استخدام

ا من سنو متطوع أوطامليار تطوعية بأعمال م أغلبي .ميقوم

منظمة
اإلسالمي التعاون

يل أجلتأ من التطو العمل ن الراغب تمع ا أفراد ب وتدر

أنواع مختلف مع للتعامل ة املطلو ارات وامل املعارف م إكسا

شر و واألزمات، التطوالطوارئ العمل ثقافة ز عز و

تمع .ا

االتحاد
األحمر الل وال الصليب ملنظمات الدو

التنمية داف أ تحقيق املستحيل من
إشراك دون الطموحة عشر السبعة املستدامة

ن .  املتطوع

لس ا
للتخطيط األع

أطر وتوسيع تمع ا التطو العمل مية بأ التوعية

شا وإ تلفة ا تمعية ا األعمال الشعبية ءاملشاركة

ومراكزالشباب السكنية املناطق تطوعية .مراكز
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يم مفا
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يم مفا

9

تمع ا دمة مادي توقع فكردون أو مال أو د ج أو وقت .تقديم

التطوع

01
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يم مفا

10

تمع ا دمة مادي توقع فكردون أو مال أو د ج أو وقت .تقديم

التطوع

01

 

واملوس والطارئ ن الرا الظرف احتياجات يل الذي .االتجاه

التطو السلوك

02
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يم مفا

11

تمع ا دمة مادي توقع فكردون أو مال أو د ج أو وقت .تقديم

التطوع

01

 

واملوس والطارئ ن الرا الظرف احتياجات يل الذي .االتجاه

التطو السلوك

02

ن  روالتحس للتطو سيق والت التخطيط ع املب الوا دث ا

التطو الفعل

03
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يم مفا
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تمع ا دمة مادي توقع فكردون أو مال أو د ج أو وقت .تقديم

التطوع

01

 

واملوس والطارئ ن الرا الظرف احتياجات يل الذي .االتجاه

التطو السلوك

02

ن  روالتحس للتطو سيق والت التخطيط ع املب الوا دث ا

التطو الفعل

03

 

مؤس إطار ضمن واألطراف املسار محدد اكم م منظم أداء ل
مستدام

التطو العمل

04
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يم مفا

13

تمع ا دمة مادي توقع فكردون أو مال أو د ج أو وقت .تقديم

التطوع

01

 

واملوس والطارئ ن الرا الظرف احتياجات يل الذي .االتجاه

التطو السلوك

02

ن  روالتحس للتطو سيق والت التخطيط ع املب الوا دث ا

التطو الفعل

03

 

مؤس إطار ضمن واألطراف املسار محدد اكم م منظم أداء ل
مستدام

التطو العمل

04

 
املؤسسية ة وا املعرفة ع القائم امل األداء

التطوعية ادة الر

05
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SWOT تحليل
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S W

O T

Strength  -القوة

Opportunity  -الفرص

Weakness  -الضعف

Threats اطر  -ا
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SWOT تحليل
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S W

O T

Strength  -القوة

م.1 س وج م أجيال وكذلك ن املتطوع ات وخ تخصصات و تمثيل .تنوع

الدولية.2 املنظومة و تمع وا الدولة من واحتفاء احتضان .وجود

املستدامة.3 التنمية مجاالت ع التطوع من يتحقق واألثرالذي .العائد

Opportunity  -الفرص

Weakness  -الضعف

Threats اطر  -ا
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S W

O T

Strength  -القوة

م.1 س وج م أجيال وكذلك ن املتطوع ات وخ تخصصات و تمثيل .تنوع

الدولية.2 املنظومة و تمع وا الدولة من واحتفاء احتضان .وجود

املستدامة.3 التنمية مجاالت ع التطوع من يتحقق واألثرالذي .العائد

Opportunity  -الفرص

Weakness  -الضعف

وفيد. 1 وتداعيات املالية املوارد العامة19محدودية الة ا .ع

الفردية.2       عة ال و النظرة ذات التطوعية .    الثقافة

والتوعية. 3 للتثقيف املتفرغة املتخصصة وادرالفنية ال .ندرة

Threats اطر  -ا
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SWOT تحليل
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S W

O T

Strength  -القوة

م.1 س وج م أجيال وكذلك ن املتطوع ات وخ تخصصات و تمثيل .تنوع

الدولية.2 املنظومة و تمع وا الدولة من واحتفاء احتضان .وجود

املستدامة.3 التنمية مجاالت ع التطوع من يتحقق واألثرالذي .العائد

Opportunity  -الفرص

تمع.1 ا ا وتنوع االحتياجات ساع وا الو .تنامي

تم.2 وا العام دوائرالعمل واالمتدادات .العالقات

ا.3 واالح ادي الر التطو للعمل املاسة اجة وا الساحة .فراغ

Weakness  -الضعف

وفيد. 1 وتداعيات املالية املوارد العامة19محدودية الة ا .ع

الفردية.2       عة ال و النظرة ذات التطوعية .    الثقافة

والتوعية. 3 للتثقيف املتفرغة املتخصصة وادرالفنية ال .ندرة

Threats اطر  -ا
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S W

O T

Strength  -القوة

متنوع.1 س وج م أجيال وكذلك ن املتطوع ات وخ تخصصات و .تمثيل

الدوليةاحتضانوجود.2 املنظومة و تمع وا الدولة من .واحتفاء

املستدامة.3 التنمية مجاالت ع التطوع من يتحقق واألثرالذي .العائد

Opportunity  -الفرص

تمعالوتنامي.1 ا ا وتنوع االحتياجات ساع .وا

تم.2 وا العام دوائرالعمل واالمتدادات .العالقات

ا.3 واالح ادي الر التطو للعمل املاسة اجة وا الساحة .فراغ

Weakness  -الضعف

وفيداملواردمحدودية. 1 وتداعيات العامة19املالية الة ا .ع

الفردية.2       عة ال و النظرة ذات التطوعية .    الثقافة

والتوعية. 3 للتثقيف املتفرغة املتخصصة وادرالفنية ال .ندرة

Threats اطر  -ا

وقراطية.1                         نديةالب املس للدورة ية الروتي .واإلجراءات

املعنية. 2               لألطراف املقنع غ والعائد َرج
ُ

ا .تواضع

ا. 3           إنضاج قبل
ً
إعالميا الثمرة قطف ال .است
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والرسالة ة الرؤ

19

تو  ما أحدث وفق ن املتطوع ب وتدر يل بتأ ع ُ وط إليهبرنامج صلت
ع قادرة تطوعية وادر إلنتاج التنموي التفك ومراكز العل البحث التأثمنا
املتخ من ل مؤ ق فر عليه اإلشراف يتو ، التطو العمل ئة ب ي ناإليجا صص

ن اديمي واأل اء ا مع .  بالتعاون

الرسالة

ا االح التطو العمل ادة الر

ة الرؤ
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يم مفا
يمتحديد   ومناقشةالتطوالعملبواقعاملتعلقةاملفا

نةالتحديات انيات الرا الواألدواتواملعوقاتواملواردواالم

ةوكيفيواملبادراتالفرصومالألمام،التقدمعساعد

ا ن .ت
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يم مفا
يمتحديد   ومناقشةالتطوالعملبواقعاملتعلقةاملفا

نةالتحديات انيات الرا الواألدواتواملعوقاتواملواردواالم

ةوكيفيواملبادراتالفرصومالألمام،التقدمعساعد

ا ن .ت

مأسسة
يل إدارةاملتطوع،معالعامل( التطوللعملاملؤسالتأ

اخيص،الفرق، السياسات،)ا..لوائح التخطيط،ال

ع شر سآلياتتحديداملنظمة،اإلرشاديةواألدلةوال قال و

ل .عمليةوتطبيقاتوالتمو
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يم مفا
يمتحديد   ومناقشةالتطوالعملبواقعاملتعلقةاملفا

نةالتحديات انيات الرا الواألدواتواملعوقاتواملواردواالم

ةوكيفيواملبادراتالفرصومالألمام،التقدمعساعد

ا ن .ت

مأسسة
يل إدارةاملتطوع،معالعامل( التطوللعملاملؤسالتأ

اخيص،الفرق، السياسات،)ا..لوائح التخطيط،ال

ع شر سآلياتتحديداملنظمة،اإلرشاديةواألدلةوال قال و

ل .عمليةوتطبيقاتوالتمو

حوافز
الهبأشالتطوالعملحوافز ومراجعةاالستعدادمستوى رفع

يعالدعممنظومةوتحديدوأنواعه اتمنوال افرادا
شطة،مشروعات،برامج،( ومؤسسات   تحفاجلمن).... أ
ن دافمعتتوافقبرامجتبإباإلضافة،املتطوعب .SDGs أ
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املرتكزات
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ا وأدا التنمية غاية املتطوع

عد ات املتغ ة وت ظل املتطوع ع ك " دوفي"ال

تمع ا ار واالزد االستقرار محور .واعتباره

واألثر اإلضافة

شار  ال العمل ية ومن قو ا الن بمتطلبات يالو

ق فر ات وا القدرات وتنوع النقدي والتفك

.العمل

تم ا السياق

من عة نا ون ت وأن ، االجتما سق لل التطوع مالءمة

األفراد مستوى ع والعمل الواقع، احتياجات

.واملؤسسات

م ا العمل

يتطلع تطو طيف أوسع ستوعب و املتاحة، ثمراملوارد س

ع راكم
ُ
وت ود با تحتفي لول، ا بالبدائل للمستقبل

. املوجود
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التأث دوائر
واملتطوع التطوع ا ضو س ال

داف األ

االت ا

القطاعات

ات الشرا
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قياسية مواصفات وإعداد إسناد

أداء كفاءة لقياس ة ومعيار

العمل نطاق وتحديد نيا م ن املتطوع

العمل وممارسة جودة وضبط

، مساراألثرالتطو بع وت رصد

.وقياسه

املعنية ات ا زدور عز

التطو العمل

01
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ن املتطوع ن وتمك تنمية

 
ً
ودوليا

ً
وطنيا م زمشارك عز و

قياسية مواصفات وإعداد إسناد

أداء كفاءة لقياس ة ومعيار

العمل نطاق وتحديد نيا م ن املتطوع

العمل وممارسة جودة وضبط

، مساراألثرالتطو بع وت رصد

.وقياسه

02

املعنية ات ا زدور عز

التطو العمل

يل التأ خدمات أفضل بتقديم والتدر

ن و ن، للمتطوع واملتنوعة املة واملت اءالنوعية

حول للمعلومات الوصول وإتاحة معرفية قاعدة

امج وال املؤسسات جميع مع التطوع واقع

العالقة ذات .الوطنية

01
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ن املتطوع ن وتمك تنمية

 
ً
ودوليا

ً
وطنيا م زمشارك عز و

قياسية مواصفات وإعداد إسناد

أداء كفاءة لقياس ة ومعيار

العمل نطاق وتحديد نيا م ن املتطوع

العمل وممارسة جودة وضبط

، مساراألثرالتطو بع وت رصد

.وقياسه

02

املعنية ات ا زدور عز

التطو العمل

يل التأ خدمات أفضل بتقديم والتدر

ن و ن، للمتطوع واملتنوعة املة واملت اءالنوعية

حول للمعلومات الوصول وإتاحة معرفية قاعدة

امج وال املؤسسات جميع مع التطوع واقع

العالقة ذات .الوطنية

01

يل وال االنضمام يع

التطوعية بالفرص املتطوع ط ور

نقدراترفع اركةاملشلتعميقاملتطوع

االتطوعوثقافةالتطوعية ،االح

ن عبناءالتطوعيةخياراتهوتحس

يةأسس موضوعيةومعاي من

تمعتنميةللمشاركة .ا

03
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ن املتطوع ن وتمك تنمية

 
ً
ودوليا

ً
وطنيا م زمشارك عز و

قياسية مواصفات وإعداد إسناد

أداء كفاءة لقياس ة ومعيار

العمل نطاق وتحديد نيا م ن املتطوع

العمل وممارسة جودة وضبط

، مساراألثرالتطو بع وت رصد

.وقياسه

02

املعنية ات ا زدور عز

التطو العمل

يل التأ خدمات أفضل بتقديم والتدر

ن و ن، للمتطوع واملتنوعة املة واملت اءالنوعية

حول للمعلومات الوصول وإتاحة معرفية قاعدة

امج وال املؤسسات جميع مع التطوع واقع

العالقة ذات .الوطنية

01

ام واالل االمتثال دعم

العاملية التطوع ومعاي لقيم

التخص املعر توى ا عز إثراء زالذي

واملشارك التطوع وأخالقيات لقيم ةاالمتثال

تدعم ال شطة واأل الفعاليات

ا، منواالحتفاءترسيخ ن والفاعل ن الفائق

ن . املتطوع

04

يل وال االنضمام يع

التطوعية بالفرص املتطوع ط ور

نقدراترفع اركةاملشلتعميقاملتطوع

االتطوعوثقافةالتطوعية ،االح

ن عبناءالتطوعيةخياراتهوتحس

يةأسس موضوعيةومعاي من

تمعتنميةللمشاركة .ا

03
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ن املتطوع ن وتمك تنمية

 
ً
ودوليا

ً
وطنيا م زمشارك عز و

قياسية مواصفات وإعداد إسناد

أداء كفاءة لقياس ة ومعيار

العمل نطاق وتحديد نيا م ن املتطوع

العمل وممارسة جودة وضبط

، مساراألثرالتطو بع وت رصد

.وقياسه

02

املعنية ات ا زدور عز

التطو العمل

يل التأ خدمات أفضل بتقديم والتدر

ن و ن، للمتطوع واملتنوعة املة واملت اءالنوعية

حول للمعلومات الوصول وإتاحة معرفية قاعدة

امج وال املؤسسات جميع مع التطوع واقع

العالقة ذات .الوطنية

01

ام واالل االمتثال دعم

العاملية التطوع ومعاي لقيم

التخص املعر توى ا عز إثراء زالذي

واملشارك التطوع وأخالقيات لقيم ةاالمتثال

تدعم ال شطة واأل الفعاليات

ا، منواالحتفاءترسيخ ن والفاعل ن الفائق

ن . املتطوع

04

يل وال االنضمام يع

التطوعية بالفرص املتطوع ط ور

نقدراترفع اركةاملشلتعميقاملتطوع

االتطوعوثقافةالتطوعية ،االح

ن عبناءالتطوعيةخياراتهوتحس

يةأسس موضوعيةومعاي من

تمعتنميةللمشاركة .ا

03

التطو والتواصل التفاعل

مل حيوي مجتمع س تأس

التواصل جسور اتو بناء ا تبادل

التطوعية املؤسسات مع ، الفض واملمارسات

واملشورة الدعم لتقديم املعنية واألطراف

والتنفيذية، والتخطيطية البحثية وانب ا

، التطو سيق والت التعاون مجاالت ع وتنو

05
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32

ومعرفية علمية
ية من

التو  يجمع ومعر عل لتحصيل جيهس

استدام لضمان واملصاحبة الف ةبالدعم

.األثر

يل وتأ ب تدر
إدماج

ع وتركز متنوعة تطوعية خيارات توفر

املش واملوارد األدوار ع عتمد و انيات .  كةاإلم

تطوعية ات مقار
وتطلعات رؤى

ـ ومخرجات غايات ع اته مقار يب تطوع

التطو للعمل اتيجية .اس

ادة الر نحو
واملؤس ال والتم

ع نوعية وأعمال ادية ر فرص إ تتحول

والدو الوط .الصعيد
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ودنا ج إليه تتوجه الذي ورنا جم
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Public Sector

العام    القطاع

اضة والر الشباب وزارات

التخطيط مجالس

التطو العمل مراكز

والعمل االجتماعية الشؤون وزارة

املرأة لشؤون الدولة وزارة

1
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Public Sector

العام    القطاع

اضة والر الشباب وزارات

التخطيط مجالس

التطو العمل مراكز

والعمل االجتماعية الشؤون وزارة

املرأة لشؤون الدولة وزارة

1

Private Sector

اص ا القطاع

ت و ال وصناعة تجارة غرفة

ية و ال املصارف اتحاد

العقار مالك اتحاد

األغذية تجار اتحاد

حية الر غ ات الشر

2

Web: www.ensaf.orgتطوع Email: info@ypa.gov.kw Web: www.ypa.gov.kw#وإدماج ـــ ــ ـــ ـــ إدراج



P O W E R P O I N T  T E M P L A T EWhirlWind |      Email : example@example.com |       Web : www.example.com

This is a sample text, Insert your desired text here this is a sample text.
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Public Sector

العام    القطاع

اضة والر الشباب وزارات

التخطيط مجالس

التطو العمل مراكز

والعمل االجتماعية الشؤون وزارة

املرأة لشؤون الدولة وزارة

1

Private Sector

اص ا القطاع

ت و ال وصناعة تجارة غرفة

ية و ال املصارف اتحاد

العقار مالك اتحاد

األغذية تجار اتحاد

حية الر غ ات الشر

2

Civil Society

ي املد تمع ا

والشعبية لية األ املنظمات

التطوعية واملبادرات الفرق

واالتحادات ات وامل معيات ا

التطوعية والنقابات لية األ معيات ا

اضية والر االجتماعية األندية

3
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Public Sector

العام    القطاع

اضة والر الشباب وزارات

التخطيط مجالس

التطو العمل مراكز

والعمل االجتماعية الشؤون وزارة

املرأة لشؤون الدولة وزارة

1

Private Sector

اص ا القطاع

ت و ال وصناعة تجارة غرفة

ية و ال املصارف اتحاد

العقار مالك اتحاد

األغذية تجار اتحاد

حية الر غ ات الشر

2

Civil Society

ي املد تمع ا

والشعبية لية األ املنظمات

التطوعية واملبادرات الفرق

واالتحادات ات وامل معيات ا

التطوعية والنقابات لية األ معيات ا

اضية والر االجتماعية األندية

3

Others

ن آخر

ت و ال املتحدة األمم ومنظمات يئات

املعتمدة ة والقار اإلقليمية ات ا

والدراسات التفك مراكز

ن اديمي األ ن والباحث اء ا

ن والتنمو ن االجتماعي ن الفاعل

4
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نرصد 1

نخطط 2

شارك ن ننجز3 4

نقيم 5

حلقات ات وا ود با واالستعانة االحتياجات، رفع العلمية املنا استخدام

باستمرار يتطور وموثوق ن رص م عل محتوى لتقديم ومقابالت .نقاشية

يرصد
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نرصد 1

نخطط 2

شارك ن ننجز3 4

نقيم 5

حلقات ات وا ود با واالستعانة االحتياجات، رفع العلمية املنا استخدام

باستمرار يتطور وموثوق ن رص م عل محتوى لتقديم ومقابالت .نقاشية

يرصد

ون  ت أن
ً
أمال التطوع برنامج طواتنا والتحض اإلعداد التخطيط قواعد ام ال

العشوائية أو ة للعفو تخضع ال ا ل مخطط ود ج ع قائمة رجات . ا

يخطط
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نرصد 1

نخطط 2

شارك ن ننجز3 4

نقيم 5

حلقات ات وا ود با واالستعانة االحتياجات، رفع العلمية املنا استخدام

باستمرار يتطور وموثوق ن رص م عل محتوى لتقديم ومقابالت .نقاشية

يرصد

ون  ت أن
ً
أمال التطوع برنامج طواتنا والتحض اإلعداد التخطيط قواعد ام ال

العشوائية أو ة للعفو تخضع ال ا ل مخطط ود ج ع قائمة رجات . ا

يخطط

األطراف ومع العمل ق فر أعضاء ن ب شاور ال ع التطو نا ن يقوم وأن شارك بال اإليمان

إ
ً
وصوال ن، ومعني ن تم م من واتزانالغايتاملعنية بكفاءة شودة .امل

شارك ي
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نرصد 1

نخطط 2

شارك ن ننجز3 4

نقيم 5

حلقات ات وا ود با واالستعانة االحتياجات، رفع العلمية املنا استخدام

باستمرار يتطور وموثوق ن رص م عل محتوى لتقديم ومقابالت .نقاشية

يرصد

ون  ت أن
ً
أمال التطوع برنامج طواتنا والتحض اإلعداد التخطيط قواعد ام ال

العشوائية أو ة للعفو تخضع ال ا ل مخطط ود ج ع قائمة رجات . ا

يخطط

األطراف ومع العمل ق فر أعضاء ن ب شاور ال ع التطو نا ن يقوم وأن شارك بال اإليمان

إ
ً
وصوال ن، ومعني ن تم م من واتزانالغايتاملعنية بكفاءة شودة .امل

شارك ي

امل ات ا افة و ن املشارك توقعات ل
ُ
ت برامج تقديم فع ام إس ا ل ون لي مةالس سا

التطو العمل من املأمولة رجات ا ن تحس ستد ما و .و

ينجز
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نرصد 1

نخطط 2

شارك ن ننجز3 4

نقيم 5

حلقات ات وا ود با واالستعانة االحتياجات، رفع العلمية املنا استخدام

باستمرار يتطور وموثوق ن رص م عل محتوى لتقديم ومقابالت .نقاشية

يرصد

ون  ت أن
ً
أمال التطوع برنامج طواتنا والتحض اإلعداد التخطيط قواعد ام ال

العشوائية أو ة للعفو تخضع ال ا ل مخطط ود ج ع قائمة رجات . ا

يخطط

األطراف ومع العمل ق فر أعضاء ن ب شاور ال ع التطو نا ن يقوم وأن شارك بال اإليمان

إ
ً
وصوال ن، ومعني ن تم م من واتزانالغايتاملعنية بكفاءة شودة .امل

شارك ي

امل ات ا افة و ن املشارك توقعات ل
ُ
ت برامج تقديم فع ام إس ا ل ون لي مةالس سا

التطو العمل من املأمولة رجات ا ن تحس ستد ما و .و

ينجز

منص بمثابة ا ف نتوقف محطة ل عت و طواتنا الدوري م والتقو التقييم ع ةنحرص

للقادم ا عل والبناء اديمية األ ا قطعنا ال للمراحل التقدير وإعادة . للمراجعة

يقيم
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مبادرات
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توعية 01

01
بناء
وقدرات ارات م

ع تقوم قدرات بناء وحقائب عمل أدلة تتضمن ب تدر برامج إنجاز

ل والعلمية ية املن الفجوات عا و املأمولة، النتائج ل
ُ
ت دىمنا

ن مختص بمشاركة ي إيجا علي مناخ ظل والعمل ن .املتدر
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مبادرات

43

توعية 01

تنمية 02

01
بناء
وقدرات ارات م

ع تقوم قدرات بناء وحقائب عمل أدلة تتضمن ب تدر برامج إنجاز

ل والعلمية ية املن الفجوات عا و املأمولة، النتائج ل
ُ
ت دىمنا

ن مختص بمشاركة ي إيجا علي مناخ ظل والعمل ن .املتدر

02
تنفيذ
ومشروعات برامج
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مبادرات
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توعية 01 ية تر 03

تنمية 02

03
يل تأ
وادروكفاءات

بدائل وتوف حلول إنتاج ع قادرة لة مؤ تطوعية وادر ج تخر

التطوع ات بمقار ن الواع ن واملتحدث ن املدر من نخبة تقديم وكذلك

ة . العصر

01
بناء
وقدرات ارات م

ع تقوم قدرات بناء وحقائب عمل أدلة تتضمن ب تدر برامج إنجاز

ل والعلمية ية املن الفجوات عا و املأمولة، النتائج ل
ُ
ت دىمنا

ن مختص بمشاركة ي إيجا علي مناخ ظل والعمل ن .املتدر

02
تنفيذ
ومشروعات برامج
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مبادرات

45

توعية 01 ية تر 03

تنمية 02 عبئة 04

03
يل تأ
وادروكفاءات

بدائل وتوف حلول إنتاج ع قادرة لة مؤ تطوعية وادر ج تخر

التطوع ات بمقار ن الواع ن واملتحدث ن املدر من نخبة تقديم وكذلك

ة . العصر

04
إدارة
سياسات وصناعة حمالت

ولوحات ومقروءة ة مكتو وإنتاجات ومسموعة مرئية إصدارات

إبداعات من إنتاجه يمكن ما ل ومخرجة مصورة أو مرسومة

تطوعية ارات .وابت

01
بناء
وقدرات ارات م

ع تقوم قدرات بناء وحقائب عمل أدلة تتضمن ب تدر برامج إنجاز

ل والعلمية ية املن الفجوات عا و املأمولة، النتائج ل
ُ
ت دىمنا

ن مختص بمشاركة ي إيجا علي مناخ ظل والعمل ن .املتدر

02
تنفيذ
ومشروعات برامج
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ة العمر املراحل
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13

24

11
9

15

11
13

4

سنوات 4 -مولود  14 - 5من  34 - 25من   24 - 20من   19 - 15من  سنة فما فوق 64  64 - 45من   44 - 35من 

للمجتمع ي ا الس رم ال
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والطفولة التطوع

13

24
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9

15
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والطفولة التطوع

والشباب التطوع

13

24

11
9

15

11
13
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ة العمر املراحل
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والطفولة التطوع

والشباب التطوع

واملرأة التطوع

13

24

11
9

15

11
13

4
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ة العمر املراحل
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والطفولة التطوع

والشباب التطوع

واملرأة التطوع

والتقاعد ع التطو

13

24

11
9

15

11
13

4
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ة العمر املراحل
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والطفولة التطوع

والشباب التطوع

واملرأة التطوع

والتقاعد ع التطو

ن واملسن التطوع

13
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9
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11
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الوقت
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ة العمر التحوالت

59

الوقت

املوارد
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ة العمر التحوالت
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الوقت

املوارد

االستمداد
واالمتداد
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التطوع أجندة

61

Nov Des Jan Feb Mar Aip

نة ال شكيل و اديمية األ عمل وإطالق شغيل ل التحض Dec

العمل ق بفر اصة ا واملقابالت ام إلنجازامل لقاءات عقد

ة شاور ال اللقاءات وتكثيف املعنية األطراف إشراك

واملر  للتقييم اديمية لأل األو التجر نامج ال اجعةتقديم

ية التدر لألجندة ج و ال دء و اديمية األ افتتاح

األول  ع رالر تقر وتقديم األمناء مجلس اجتماع
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