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مقدمة
عمل���ت منذ ع���ام 1988م يف العمل اخل���ري والتطوعي ف�ضال عن 
تطوع���ي املبك���ر يف الك�ض���افة باملرحل���ة الثانوي���ة، وكان اأب���رز قرار 
اتخذت���ه يف حياتي حينما قدمت ا�ض���تقالتي عام 1989 م والتحقت 
بالعمل الإغاثي بلجنة الرب الإ�ض���المية مديرًا للموارد الب�ض���رية ثم 
يف هيئة الإغاثة الإ�ضالمية العاملية يف العام 1990م كمدير لل�ضئون 
الإدارية ث���م نائبا للمدير القليمي تال ذلك انتق���ايل مديرًا لإدارة 
املكات���ب املحلية يف جدة عام 1991م بطلب من اأ�ض���تاذي الفا�ض���ل 
واخل���الق د. فريد بن يا�ش����ن قر�ش����ي- رحم���ه اهلل - الأمني العام 
للهيئة اآن���ذاك، ثم لرغبتي يف اإكمال درجة الدبلوم العايل من اأجل 
حت�ض���ني اأو�ضاع���ي القت�ضادية الت���ي طاملا اأهمله���ا العمل اخلري 
ال���ذي ي���اأكل اأبناءه بحج���ة الزه���د اأو الحت�ض���اب، انتقل���ت مديرًا 
اإقليم���ًا للهيئ���ة يف الأردن ف�ضرع���ت يف الدرا�ض���ة يف الوق���ت نف�ضه. 
و�ضاهد املقال...اأنني ُدفع���ت دفعًا لتخ�ض�ص امل�ضارف الإ�ضالمية 
لتح�ضني دخلي، وهلل احلم���د فالأزمة جادت بالفر�ضة واأكرث حينما 
ترقي���ت يف العم���ل امل�ضريف الإ�ضالم���ي مديرًا للتدري���ب ثم مديرًا 
للت�ضوي���ق يف �ضركة الراجحي امل�ضرفي���ة لال�ضتثمار ثم نائَب رئي�ص 
لال�ضتثم���ار ث���م مدي���رًا اإقليميًا لبن���ك في�ضل الإ�ضالم���ي باملنطقة 
الو�ضط���ى، اإل اأن ق���دري فيما يب���دو هو العمل اخل���ري، واليوم اأنا 
اأمين���ًا عام���ًا لإحدىاأك���رب املوؤ�ض�ضات اخلري���ة )موؤ�ض�ض���ة الأمرة 
العن���ود اخلري���ة( ورئي�ض���ًا تنفيذي���ًا للعن���ود لال�ضتثم���ار »الوقف« 
 واأعم���ل برعاية نخبة من الأمراء على راأ�ضهم �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأمر حممد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائبه �ضاحب ال�ضمو امللكي 
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الأمر �ش����عود ب����ن فهد ب����ن عبدالعزي����ز مع باقي الأم���راء وجمل�ص 
الأمناء املوقرين الذين جعل���وا املوؤ�ض�ضة تلتزم باأمرين هامني هما: 
اإنف���اذ و�ضية الوالدة امل�ض���ون الأمرة العنود بن���ت عبدالعزيز بن 
م�ضاع���د ابن جلوي اآل �ضع���ود، والثاين: القرب م���ن حاجة املجتمع 
ال�ضع���ودي وحم���اكاة التطور واحل���راك الثق���ايف باململك���ة العربية 
ال�ضعودية التي جاء على اإثرها تاأ�ضي�ص مركز العنود الدويل للتدريب 
املهتم بالوقاية من الإدمان، ومركز العنود احل�ضاري لك�ضر اجلليد 
ما بني الدبلوما�ضيني الأجانب ومدينة الريا�ص »العا�ضمة«، واآخرها 
مرك���ز وارف لتنمي���ة ال�ضباب الذي قال عنه �ضمو الأمر �ش����عود بن 
فه����د ب����ن عبدالعزي����ز: »ثقتي يف ال�ش����باب ال�ش����عودي كب����رة ولكن 
ل����دي خم����اوف ترتكز يف اأمور ع����دة منها: الفه����م اخلاطئ للدين 
حي����ث اأن عقي����دة التوحيد هي الأ�ش����ا�س لن�ش����اأة الدولة وا�ش����تقرار 
الأم����ن، ل����ذا اأدع����و ال�شب����اب اأن يبحث����وا ع����ن الأ�شخا�����س والعلماء 
املعروف����ن بالتدي����ن ال�شحي����ح والذي����ن ه����م اأه����ل العل����م ال�شرعي 
ال�شحي����ح حي����ث اإن العقي����دة تكر�����س املعاين الطيب����ة وال�شليمة يف 
قل����وب ال�شب����اب لأنه����م يحمل����ون اخلر دائم����اًَ واأل ينجرف����وا وراء 
بع�س الفرق التي ابتلى اهلل بها امل�شلمن اأخراً والذين يحاولون 
ن�ش����ر اأفكاره����م الهدامة �شواًء الدينية منه����ا اأو التغريبية، ويجب 
ببلده����م  ث����م  اأوًل  بدينه����م  فخوري����ن  يكون����وا  اأن  ال�شب����اب  عل����ى 
وعروبته����م، وع����دم الن�شياق وراء احل�ش����ارة الغربية ب�شكل اأعمى 
ب����ل يج����ب علينا اأن ن�شتفي����د من ح�شارتهم الأ�شي����اء الطيبة التي 
ل تتعار�����س م����ع ال�شريعة هذه م����ن ناحية، اأما م����ن ناحية اأخرى 
فاإنن����ي اأتخوف عل����ى ال�شباب من اآفة املخ����درات التي عمت العامل 
واأ�شاءت ل�شعوب عدة اأنزلتها للحظيظ، وموؤ�ش�شة الأمرة العنود 

8



كان����ت من املوؤ�ش�شات الرائدة يف جمال الوقاية من املخدرات نحو 
قمع هذه الآفة، ولدينا ثقة يف اهلل اأن يحفظ �شبابنا الذين نفخر 
به����م، واآخره����م ال�شباب الذي����ن اجتمعنا به����م يف املوؤ�ش�شة واأطلقنا 
معه����م مرك����ز وارف وق����ادوا مب����ادرة م�شج����دي ولديه����م م�شاري����ع 
اأخرى، اإنني فخور بهم، واأعتز بكل مواطن �شعودي وخ�شو�شاً اأن 

امل�شوؤولية العظمى �شوق تعّلق على كواهلهم«.
اإن روعة اتخاذ القرار الأخر هي  يف توقيته، فالعامل العربي يع�ضف 
م���ن حولنا بربيع عم���اده ال�ضباب، ومن املوؤك���د اأن �ضبابنا ال�ضعودي 
الت���ي تبل���غ ن�ضبتهم 60 %  م���ن اإجمايل عدد ال�ض���كان ل يعانون تلك 
امل�ض���كالت ال�ضيا�ضي���ة العميق���ة من امته���ان الكرام���ة اأو امل�ضكالت 
القت�ضادي���ة لدرج���ة البوؤ�ص والع���وز والفاقة اإمن���ا يف جممله يعاين 
من �ضي���اع الطاقة الفائ�ضة وقنوات التعب���ر وامل�ضاركة الجتماعية 

والتنموية، ف�ضال عن فر�ص اكت�ضاب املهارات والفخر بالإجناز. 
اإّن روعة القرارتتمثل اأي�ضًا يف جت�ضر الفجوة بني القيادات ال�ضابة 
ومراك���ز النفوذ والتاأثر، وهذا ما ح���دث حينما اأنفذت رغبة �ضمو 
الأمر، وما هالني اأنني تعلمت من ال�ضباب ما جعلني اأفخر بطالئع 
ال�ضب���اب ال�ضعودي من فتي���ات و�ضبان مل�ضت فيه���م التعليم النوعي 
الذات���ي والثقة والوع���ي احل�ضاري العام وكف���اءة التنظيم والعمل، 
و�ض���يٌء م���ن قل���ة اخل���ربة والعاطف���ة اجليا�ض���ة التي ق���د تاأخذهم 
باجتاه���ات خاطئة مع احلذر م���ن فر�ص الو�ضاي���ة والأبوية عليهم 
اإمنا نحتاج اإىل التعامل معهم بندية ونخاطب عقولهم قبل قلوبهم. 
اإّن عمل���ي يف تاأ�ضي�ص مركز وارف لتنمية ال�شباب مع كبر ال�ضباب 
هم����ام اجلري����د، قد فت���ح يل اآفاق���ًا وا�ضعة يف البح���ث، وقد اأمدين 
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مب�ضادر ممت���ازة وال�ضكر لل�ض���اب الأملعي رائد بن �شعي����د وال�ضابة 
الذكي���ة مي املطري اللذين �ضاع���داين حتديدًايف تطبيقات العمل 

التطوعي والأخطاء ال�ضائعة فيه. 
اإّن اأمل���ي بداأ يكرب ويك���رب ويتعزز حينما عملت عل���ى تاأ�ضي�ص فريق 
ال�ضباب التطوعي لندوة وفعاليات تاريخ خادم احلرمني ال�ضريفني 
املل���ك فه���د ب���ن عبدالعزيز رحم���ه اهلل، مبعي���ة نخبة م���ن العقول 
ال�ضعودي���ة املمتازة وهم: د. العنود اخلثيلة وعبدالرحمن القرين 
واأفن����ان الع�شيمي وعبدالعزيز ال�شلهوب ونورة العوهلي، حيث ل 
منل���ك نحن جيل التاأثر م���ن موجهني وروؤ�ضاء �ض���وى ت�ضهيل مهمة 
ه���وؤلء ال�ضب���اب يف بن���اء ال�ضعودي���ة اجلدي���دة ونرع���ى خطواتهم 
بخرباتن���ا ونزودهم بالتاأهيل الإ�ضرتاتيجي املعريف ومن هنا جاءت 
فك���رة الكتاب )قوة التط���وع()Power of Volunteering(، الذي 
�ضيح���ول اإىل حقيب���ة تدريبي���ة لتعلي���م اأ�ضا�ضي���ات التط���وع وكذلك 
اإ�ضطوان���ة م�ضغوط���ة ملحا�ضرة تط���رح الأف���كار الأ�ضا�ضية من اأجل 
ن�ضر الوعي عرب و�ضائل الت�ض���ال الجتماعية احلديثة، ف�ضاًل عن 
اإنتاج كتيب مفيد يحوي نبذة تعريفية عن التطوع توفر احلد الأدنى 

الثقايف للمجتمع. 
اإّن مركز وارف �ضيكون اأحد اأهم املراكز ال�ضبابية يف العامل العربي 
خ���الل الثالث �ضن���وات القادمة، وهدفه التخطي���ط وتنفيذ التطوع 
بجمي���ع اأ�ضكال���ه ث���م تق���دمي ال�ضت�ض���ارات املهنية والدع���م املادي 
ملوؤ�ض�ض���ات املجتمع اخلري واملدين ال�ضع���ودي بحيث ننقل التجربة 
بنظام ال�)فرين�ضايز()Franchise(،�ضيكون امل�ضتفيد النهائي كل 

املوؤ�ض�ضات املعنية بال�ضباب ثم ال�ضباب اأنف�ضهم.
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اإن ال�ضتثم���ار يف قيم وجت���ارب النجاح هي الت���ي �ضتعجل بالنتائج 
يف زمن قيا�ضي نت�ضابق نحن وتداعياته.

لقد ا�ضتفدت يف اإعداد ه���ذا الكتاب من مراجع رئي�ضة، واأبرزها 
كت���اب للدكتور باتري�شيا ميهايل بعن���وان »تعّلم الهتمام« وكتاب 
»الدلي���ل الأ�ضا�ضي لإدارة برامج العم���ل التطوعي« الذي اأ�ضدرته 
موؤ�ض�ض���ة ال�ضبيعي اخلرية كما اأود الإ�ض���ادة باجلهود التي تقوم 
به���ا �ضاحبة ال�ضمو الأمرة/ نوف بن���ت في�شل بن تركي »رئي�ص 
منت���دى الغ���د«، وق���د اطلع���ت عل���ى نتاجه���م التدريب���ي، وجهود 
الأ�ضت���اذ/ عب���داهلل ال�شقه���ان، والإ�ض���ادة مو�ضول���ة لالأ�ضت���اذ/ 
جني���ب الزام���ل »ع�ش���و جمل����س ال�ش���ورى ال�شع���ودي«، وكذل���ك 
اأ�ضج���ل اإعجابي بجه���ود جمموعة م���ن ال�ضعوديني الذي���ن بذلوا 
بامتي���از للعم���ل التطوع���ي، وه���م: الدكت���ور/ خال���د ال�شريح���ي  
»املركز ال���دويل للدرا�ضات والأبحاث بالعم���ل اخلري« )مداد(، 
والدكتور/ �شامل الديني »رئي�ص وحدة العمل التطوعي يف جامعة 
امللك فهد للبرتول واملعادن«، والأ�ضتاذ/ حممد املطري  »رئي�ص 

جمموعة اأولد وبنات الريا�ص التطوعية«،
والأ�ضتاذ/حممدالدغيلب���ي »رئي�����ص جمموعة حي����اة التطوعية«، 
والأ�ضتاذ/وائل العثمان »رئي�ص جمموعة عي�ص �ضبابي التطوعية«. 
لقد ت���وىل �ضكرتري الأ�ضتاذ/ حمم����د اأحمد عل����ي طباعة الكتاب 
فال�ضكر ل���ه، وال�ضكر لل�ضاب امل�ضم���م القدير/ يا�ش����ر احلميقاين 
ال���ذي اأخرج الغالف وال�ضكر مو�ضول ملركز زد لالإعالن والعالقات 
العامة وعلى راأ�ضهم اأخي الكبر م. عبداملح�ضن بن عبداهلل املا�ضي 

الذين جعلوا الكتاب يخرج يف �ضورته الالئقة. 
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المشاركة اإلجتماعية

األسرة الكبيرة

البيروقراطية

الرعوية

التمكين



  أواًل..
 المجتمع الخيري

والمدني السعودي
   

األسرة الكبيرة

التمكين





 اإّن مفه���وم التط���وع ب�ضكله احلدي���ث ولد من رح���م املجتمع املدين
 يف الثقاف���ة الغربي���ة يف حني اأن���ه تاريخيًا جزء م���ن العمل اخلري
يف الثقافة الإ�ضالمية وهناك تطابق كبر واختالف حمدود بينهما.

)Civil society( 1. تعريف املجتمع املدين
تاريخي���ًا يع���ود تعبر املجتم���ع املدين يف اللغ���ة الإجنليزي���ة اإىل عام 
1594م على الأقل يف اإ�ضارته اإىلاأ�ضخا�ص يقطنون يف جمتمع حملي، 
وفيم���ا بعد اأ�ضبح هذا التعبر ي�ضتخدم مبعنيني اأكرث حتديدًا، الأول: 
يف ا�ضكتلنداخالل القرن الثامن ع�ضر، فح�ضب النظرية ال�ضكتلندية 
فاإّن املجتمع املدين معناه »املجتمع املتح�ضر« والدولة غر الإ�ضتبدادية 
ذات ال�ضل���وك امل�ضوؤول، وذلك على النقي�ص م���ن املجتمع املتوح�ص اأو 
الهمج���ي )انظ���ر حركة التنوي���ر ال�ضكتلندية(، اأم���ا يف اأملانيا خالل 
القرن التا�ض���ع ع�ضر، وخ�ضو�ضا يف الكتاب���ات ال�ضيا�ضية ل� »هيجل«، 
اكت�ضب هذا التعبر معن���ى اأكرث تخ�ضي�ضًا بعيدًا عن مفهوم الدولة، 
وق���د و�ضف هيجل املجتمع املدين باأن���ه جزء من »احلياة الأخالقية«، 
التي تتاألف م���ن ثالثة عنا�ضر )الأ�ضرة – املجتمع املدين – الدولة( 
واملجتم���ع املدين يعترب و�ضيطًا ب���ني الرابطة الأ�ضري���ة ذات العتماد 
املبا�ض���ر والأوا�ض���ر الوثيق���ة الهتمام، وب���ني املنظور الع���ام للدولة، 
وبذلك ف���اإن املجتمع املدين ي�ضر اإىل دائرة احلياة الجتماعية حيث 
الأف���راد يبتغ���ون م�ضلحته���م الذاتية اخلا�ض���ة يف اإطار قي���ود عامة 
معرتف بها، اأي العرتاف بال�ضلطة العامة للقانون والبولي�ص، بجانب 
الإجراءات الأخرى ال�ضرورية ال�ضامنة لأمن الأفراد والتي تعترب من 

ال�ضروط امل�ضبقة لتحقيق امل�ضلحة الذاتية.
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اإّن تعب���ر املجتم���ع املدين ي���دل بو�ضوح عل���ى احلي���اة الجتماعية 
والقت�ضادي���ة ك�ض���ق مميز عن الدول���ة، وهذا ما اأكدت���ه املو�ضوعة 
احل���رة: »املعنى الأكرث �ضيوعا هو متيي���ز املجتمع املدين عن الدولة 
بو�ضفه جمال لعم���ل اجلمعيات التطوعية والحتادات مثل النوادي 
الريا�ضي���ة وجمعي���ات رجال الأعم���ال وجماعات الرف���ق باحليوان 
وجمعيات حقوق الإن�ضان واحتادات العمال وغرها، اأي اأن املجتمع 

املدين يتكون مما اأطلق عليه اإدموند برك: )الأ�ضرة الكبرة(«.
يهتم امل���رء يف املق���ام الأول بعمله ومعي�ضته ليكف���ي حاجته وحاجة 
اأف���راد اأ�ضرته بالغذاء وال�ضكن وغ���ر ذلك من لوازم احلياة، ولكن 
يوج���د بجان���ب ه���وؤلء اأ�ضخا����ص كثرون يهتم���ون باملجتم���ع الذي 
يعي�ض���ون فيه، وهم على ا�ضتع���داد للتطوع واإف���ادة الآخرين، اأي اأّن 
املجتم���ع املدين ينم���و مبقدار ا�ضتع���داد اأفراده عل���ى العطاء بدون 
مقاب���ل لإفادة اجلماعة وهذا ي�ضم���ى »الإيثارالعام« ويف املجتمعات 

املتح�ضرة ت�ضجع احلكومات على ذلك الن�ضاط. 

 2. املجتمع اخلريي ال�سعودي 
)Saudi charitable community(

مرَّ املجتمع اخلري ال�ضعودي بتطورات  تاأرجحت بني الرعوية والتمكني 
وبني املجتمع املدين واملجتمع الدعوي وقد كون �ضماته اخلا�ضة.

يق�ض���د بالعمل اخل���ري حينما يك���ون رعوي���ًا )Pastoralist(: »عالقة 
 )Recipient( والآخر متلٍق )Donor( مبا�ضرة بني طرفني اأحدهما مانح
ويهدف الطرف الأول اإىل م�ضاعدة ودعم الطرف الثاين »املتلقي« لإ�ضباع 
الحتياجات ال�ضا�ضية )مال، غذاء، ملب�ص،...( واجلمعيات اخلرية يف 

هذه احلالة تلعب دور الو�ضيط بني الطرفني املتربع واملحتاج«. 
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وق���د تطور مفه���وم العم���ل اخل���ري اإىل عم���ل موؤ�ض�ضي،ق�ضد به: 
»منظم���ات تطوعي���ة اإدارية غر ربحي���ة)NPO( ت�ضته���دف النفع 
العام اأو ال�ضالح العام وترتكز جمالت ن�ضاطها يف احتواء املواطن 
واجتذاب���ه لالإ�ضه���ام يف عملي���ة التنمية م���ن خالل توف���ر التعليم 
والتدري���ب والتاأهي���ل والتثقي���ف واإيج���اد فر�ض���ة عمل ل���ه تكفل له 

الإعتماد على النف�ص«. 
 )Empowerment( »والتعريف ال�ضابق يقودنا اإىل مفهوم  »التمكني
وهو التوجه الرئي�ضي ملنظمات املجتمع املدين احلديث، ويق�ضد به: 
»توفر عنا�ضر القوة القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية واملعرفية 
للفئات امل�ضتهدفة بهدف تو�ضيع فر�ص وحرية هذه الفئات للح�ضول 
على ن�ضيب اأف�ض���ل من عملية التمكني بالتوعية والتثقيف واإحداث 

تغير يف قيم واجتاهات املواطن و�ضلوكه«. 
وت���ربز اأهمي���ة العم���ل اخل���ري امل���دين؛ لكون���ه القط���اع الثال���ث 
)Third Sector( ال���ذي ت�ضتم���د منه اأي اأم���ة ح�ضورها احل�ضاري 
لإح���داث احلراك املرغوب نح���و اأهداف الدول���ة التنموية وحتقيق 
الت���وازن لإ�ضالح الآث���ار ال�ضلبية للقطاعني الع���ام »البروقراطي« 
)Bureaucratic( واخلا�ص »الراأ�ضم���ايل« )Capitalist( بتحقيق 
امل�ضوؤولية الجتماعي���ة )Social Responsibility(، كما اأنه �ضاحة 
لأولئ���ك املفكرين واملب�ضرين واأ�ضح���اب املواهب اخلا�ضة الراغبني 
يف ا�ضتثمار طاقاتهم الفائ�ضة، التي مل ت�ضتطع وظائفهم ا�ضتيعابها 
لأ�ضب���اب وتعقي���دات بروقراطي���ة اأو �ضخ�ضية، اأو اأولئ���ك الأخيار 
الغيوري���ن على اأوطانه���م والراغبني يف بناء اآخرته���م، ويوؤمنون اأن 

الدنيا مزرعة الآخرة. 
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اإّن الأه���داف الت���ي �ضي�ضع���ى القط���اع الثال���ث »الأهل���ي« لتحقيقها 
فهي خم�ضة جمالت:

ال�ضع���ي لتلبي���ة حق���وق الإن�ض���ان الأ�ضا�ضية من غ���ذاء وك�ضاء  اأ. 
و�ضكن وتعليم وعالج وعمل. 

ب.  حماي���ة حقوق املواطنني م���ن املمار�ضات اخلاطئ���ة »الظلم«، 
ال���ذي قد يقع خ���ارج النظام من موظفي احلكوم���ة اأو اأرباب 

الأموال »امل�ضوؤولية الجتماعية«. 
دعوة املجتمع اإىل الف�ضيلة والأخالق وتعزيز اأوا�ضر الرتاحم  ج. 
والتكاتف والتكافل؛ ول �ضيما يف الأزمات والنوائب والكوارث. 

ا�ضتثم���ار طاق���ات املجتم���ع وتوظي���ف مهاراته���م اخلا�ض���ة  د. 
وتطويرها وتنمية روح املبادرة وال�ضراكة والقيادة.

متك���ني املواطن واإ�ضراكه يف التنمي���ة وحقه يف احل�ضول على  ه�. 
عمل يكفل له العتماد على النف�ص.

اإّن العم���ل اخلري الأهلي يف اململكة العربي���ة ال�ضعودية قطاع مهم 
للغاي���ة و�ضرورة وطنية رعاها خ���ادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
عبداهلل بن عب���د العزيز، م�ضت�ضعرا ا�ضتكم���ال احللقات كاملة 
)الع���ام - اخلا�ص - الأهلي(؛ للنهو�ص مب�ضتقبل ونه�ضة نوعية 
واع���دة جتع���ل النا�ص م�ضوؤولني ع���ن اآماله���م وطموحاتهم التي 
�ضاركوا يف �ضناعتها، وهي الطريقة الوحيدة واملاأمونة والواعدة 
للم�ضارك���ة ال�ضيا�ضي���ة واملتم�ضية م���ع طبيعة جمتم���ع اجلزيرة 
العربي���ة ومتطلبات التحديث والتطوي���ر. اإنها البديل العقالين 
وامل�ضلحي عن نظام الأحزاب ال�ضيا�ضية الذي يحيل الوطن اإىل 
�ضاحة �ضراع غرائزي اأو متثيلية كوميدية �ضاذجة للدميوقراطية.
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اإّن ال�ضعودي���ني من اأكرث �ضع���وب العامل تطوعًا وب���ذًل للخر وتقدر 
اأ�ضول���ه الوقفية الظاهرة ب� )40( ملي���ار تقريبًا ينفق خاللها )4( 
ملي���ارات ريال �ضنويًا تقريبًا عرب قنواته الر�ضمية، اأما عن مبادرته 

التطوعية الذاتية فاأكرث مما �ضيذكر بكثر:
اأ(  اجلمعيات اخلرية الداخلية.

�ضدرت اأول لئحة تنظيم العمل ب�ضناديق الرب عام 1395ه� ثم �ضدرت 
لئح����ة اجلمعي����ات واملوؤ�ض�ض����ات اخلرية ع����ام 1410ه�  وق����د بلغ عدد 
اجلمعي����ات اخلرية عام 1432ه����� )591( موؤ�ض�ض����ة م�ضنفة كالتايل: 

 )510( جمعي���ات رعوي���ة كجمعي���ة ال���رب وفروعه���ا، توعي���ة )8(،
الأ�ضري���ة )15(، معوق���ني )14(، والتنمي���ة  ال���زواج   بيئ���ة )1(، 
اإ�ضكان )2(، �ضحي���ة )23(، مراكز اجتماعية )3(، م�ضنني )2(، 

وهند�ضة )1(، اأيتام )6(، اإر�ضاد اأ�ضري )5(، حماية )1(.
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اأجله���ا  م���ن  اأُن�ِض���اأت  الت���ي  الأغرا����ص  ت�ضنيفه���ا  م���ن  ويت�ض���ح 
وه���ي تقوم ب���دور فاع���ل كقطاع ثال���ث م�ضان���د للقط���اع احلكومي 
)Governmental Sector( يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة للمملكة.

 ب( املنظمات اخلرية الدولية:

ين�ضط ال�ضعوديون يف العمل اخلري الإ�ضالمي ولهم ح�ضور دويل 
بني من خالل موؤ�ض�ضات مرموقة من اأبرزها)1(:

الن�ضاطالتاأ�ضي�صاملنظمة

ثة 
لإغا

ئة ا
هي

ملية
لعا

ية ا
الم

لإ�ض
ا

عام 
1398ه�

اإقامة امل�ضت�ضفيات واملدار�ص والكليات 
املتخ�ض�ضة ومراكز الرعاية الإجتماعية واملهنية 

ومالجئ الأيتام والإغاثة يف الكوارث واحلروب.

مي
ضال

لإ�
ب ا

ضبا
لل�

ية 
عامل

ة ال
ندو

ال

عام 
1392ه�

اأول هيئ���ة اإ�ضالمية عاملية متخ�ض�ضة يف �ضوؤون 
ال�ضباب امل�ضل���م وتقّوم عقيدته وفك���ره و�ضلوكه 
وتتبن���ى ق�ضاي���اه وتع���رف باآماله واآلم���ه وتعيد 
اإحي���اء الت�ضام���ن الإ�ضالمي من خ���الل برامج 
تربوي���ة ودعوي���ة واإعالمي���ة تقاطع���ت موؤخ���رًا 
واأه���داف هيئ���ة الإغاث���ة حي���ث تق���وم باإن�ض���اء 
واإقام���ة  العاجل���ة  الإغاث���ة  وتق���دمي  امل�ضاج���د 
اخلدم���ات وامل�ضاري���ع ال�ضحية وكفال���ة الأيتام 

وتوزيع حلوم الأ�ضاحي واإفطار ال�ضائمني.

)1( �ضعود بن حممد، اململكة العربية ال�ضعودية وال�ضجل الأبي�ص للم�ضاعدات 
اخلارجية، وزارة التعليم العايل، الريا�ص عام 1422ه�، �ص 245
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الن�ضاطالتاأ�ضي�صاملنظمة

ني 
رم

حل
ضة ا

�ض�
موؤ

رية
خل

عام ا
1408ه�

وتت�ضابه اأن�ضطتها بهيئة الإغاثة والندوة العاملية 
الإغاثية والجتماعية والرتبوية والطبية 
والأيتام اإل اأنها اهتمت برت�ضيخ العقيدة 

ال�ضلفية ون�ضر العلم ال�ضرعي.

كة 
ة م

ض�ض
موؤ�

رية
خل

مة ا
ملكر

ا

عام 
1407ه�

الرعاية الجتماعية والأيتام وحفر الآبار وبناء 
امل�ضاجد.

جد 
�ضا

ة امل
دار

اإ
رية

خل
يع ا

ضار
امل�

و

عام 
1411ه�

تقوم مبنا�ضط تعليمية ودعوية واإغاثية ومن 
املنظمات.

ف 
لوق

ضة ا
�ض�

موؤ
مي

ضال
لإ�

ا
عام 

1408ه�
وتهتم بالدعوة والتعليم والرتبية على 

العقيدة ال�ضافية ون�ضطت يف اأوروبا ورو�ضيا 
واجلمهوريات الإ�ضالمية اجلديدة.
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)Risks( 3. اأخطار العمل اخلريي
اإّن العم���ل اخل���ري يواجه اأخطارًا عدة يف جممله���ا داخلية؛ تعوقه 
ع���ن تاأدية دوره املطلوب، ف�ضاًل عن ت�ضويق نف�ضه للقطاع احلكومي 

لتفو�ضه بدور اأكرب يف التنمية، ومن تلك الأخطار ما يلي:
اأ.   القائ���د املله���م: اأغل���ب املوؤ�ض�ضات اأو الربام���ج اخلرية جتد 
���اأ طاق���ات املجتمع م���ن م�ضوؤولني  وراءه���ا قائ���دًا مب���ادرًا عبَّ
و�ضخ�ضي���ات ناف���ذة ومتطوع���ني نح���و قي���ام ه���ذا اجل�ض���م، 
اإل اأّن ذل���ك القائ���د حت���ول م���ع م���رور الزم���ن بالقاب���ع على 
كر�ض���ي القي���ادة واإق�ض���اء كل من حول���ه، با�ضتثن���اء توا�ضله 
 م���ع بع����ص امل�ضوؤول���ني؛ خوف���ًا م���ن �ضك���وى لحق���ة �ض���ده. 
اإن القائ���د املله���م قد اخت���زل كل العمل يف �ضخ�ض���ه، وبالتايل 
ق�ض���ى بعلم���ه اأو دون علم���ه على قل���ب العمل اخل���ري وروحه، 
وه���و امل�ضاركة، ب���ل نتج من هذا الختزال اأخط���اء ا�ضرتاتيجية 
وقانونية وا�ضتثمارية كربى لن ي�ضتطيع اأحد اأن يحا�ضبه عليها؛ 
فه���و جمل�ص الإدارة والع�ضو املنت���دب والرئي�ص التنفيذي وبقية 
العاملني بوؤ�ضاء ملحق���ون به ''اإمعات'' ينفذون ما يوؤمرون، وغدت 
املوؤ�ض�ضة اأو الربنامج اخلري يف ال�ضكل موؤ�ض�ضة جمتمعية، ويف 

امل�ضمون موؤ�ض�ضة فردية ل حتمل حتى �ضجال جتاريا. 
ال�شي���خ الإداري: قام���ت عدي���د م���ن املوؤ�ض�ض���ات والربام���ج  ب. 
اخلرية على اأكت���اف العلماء وطالب العل���م الذين ا�ضتجاب 
لهم النا�ص ف���ورا؛ لكون ال�ضعوديني من اأكرث املجتمعات تدينًا 
واحرتامًا وتقديرًا للم�ضايخ، اإل اأن ال�ضيخ كان ينبغي عليه بعد 
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اإطالق �ضرارة اخلر اأن يرعاها من خالل جمل�ص الإدارة، اإل 
ل النتقال اإىل العمل التنفيذي الإداري،  اأن عدي���دًا منهم ف�ضَّ
وه���و ل ميل���ك القدر الكايف م���ن املعارف وامله���ارات الإدارية 
التي متكن���ه من قيادة املنظمة لتحقي���ق اأهدافها، ف�ضاًل عن 
اأّن اخلل���ط بني ال�ضيخ والإداري جعل م���ن ال�ضعوبة مراجعته 
ومناق�ضته ح���ول اختيار الق���رار الأف�ض���ل، فُتف�ضي من حيث 
يعل���م اأو ل يعل���م قدا�ض���ُة ال�ضريعة عل���ى اختيارات���ه الفردية 
القائم���ة على التجرب���ة »اخلربات« واملمار�ض���ة ال�ضاذجة، ول 
يعن���ي هذا اأن بع����ص العلماء وطالب العل���م لي�ضوا ممن َجَمع 
اهلل له���م �ضريف العلم واملواهب الفطري���ة والطالع الوا�ضع، 

وقادوا موؤ�ض�ضاتهم نحو اأهدافها املر�ضومة. 
�َشعُف ال�شفافية: تفتقد معظم املوؤ�ض�ضات والربامج اخلرية  ج. 
ملراك���ز مالية وقوائ���م دخل مدققة من مراج���ع خارجي فيها 
الإف�ض���اح ال���كايف لإبراء الذم���ة وحكم املجتم���ع على حتقيق 
الأه���داف التي م���ن اأجلها تطوعوا واأغل���ب املوؤ�ض�ضات ت�ضدر 
تقاري���ر تظهر لك الوجه اجلميل واجلمي���ل فقط واملبالغ فيه 
اأحيانا اأخرى، مع �ضورة بارزة للقائد امللهم. و�ضعف ال�ضفافية 
ل يع���ود ل�ضوء فيه ل َق���ّدر اهلل، اإمنا قد يكون خوفًا من الإخوة 
الأع���داء اأو جهاًل ِمهني���ًا بِعلم املُحا�ضبة وامَلالي���ة، اأو رغبًة يف 
التمل����ص من القي���ود التي قد ي�ضعها النظ���ام املحا�ضبي على 
�ضالحيات املديرين، ويف اأحي���ان قليلة جهل كبر املحا�ضبني 
باملوؤ�ض�ض���ة اخلرية ذي الراتب ال���� )1500 ريال( الذي تطور 
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خ���الل عمله املهني من اأمني �ضن���دوق حتى اأ�ضبح ملا هو عليه 
ومل يلتح���ق بتاأهيل علم���ي اأو برنامج تدريب���ي مكثف، وجتده 

يبعد املحرتفني عن القائد امللهم
النتماء الفكري: اأنا اأتفهم اأن تقوم جماعة ما خارج اململكة  د. 
العربي���ة ال�ضعودي���ة باأن متار����ص التميي���ز يف اأدائها اخلري، 
حيث �ض���راع العقائد والأفكار والأح���زاب والتيارات واأرف�ضه 
البت���ة لدينا؛ نظرا اإىل متا�ضك املجتم���ع يف اأغلبيته ال�ضاحقة 
ح���ول فكرة التوحيد وتوحيد الدول���ة، وما يفرقنا هو اختالف 
التنوع لاختالف الت�ضاد، لكن اأن ت�ضل املوؤ�ض�ضة اأو الربنامج 
اخل���ري اإىل اإق�ض���اء وتهمي����ص وت�ضني���ف ال�ضع���ودي الآخر 
فه���ذه م�ضيبة تع���رب عن حمدودية الأفق وتاأوي���ل معيب اأعوج 

للن�ضو�ص وجهل بقوانني العمران.
ل.. للقان���ون: يت�ض���رف البع�ص عل���ى اأّن احلق هو ما اتفقنا  ه�. 
عليه فق���ط... و�ضحيح اأن الر�ضا ركن من اأركان العقد، لكن 
عل���ى األ ُيخال���ف التفاق ن�ض���ًا نظاميًا اأو �ضرعي���ًا يف اململكة 
العربي���ة ال�ضعودية، فاحرتام النظ���ام واجب ميليه عليك حق 
البيع���ة، فالعم���ل املدين واخل���ري ل يعي�ص يف ف�ض���اٍء جُمرد 
خ���ارج النظام العام، وعلى املوؤ�ض�ض���ات والربامج اخلرية اأن 
تلجاأ اإىل مكاتب حماماة معرتف بها ومرموقة للح�ضول على 
ا�ضت�ضارات قانونية. اإّن القرارات الكربى وامل�ضلحة ال�ضرعية 

اأو املدنية من وجهة نظرك لي�ضت قانونًا، ذلك اإن اأقررت 
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بحق���ك يف الجته���اد، فاأنت تق���رر م�ضاألة عوي�ض���ة اأول من يدفع 
ثمنه���ا اأن���ت حينما يجته���د راأي اآخ���ر يف ت�ضفيت���ك فيتحول 

الوطن اإىل غابة.
الع���امل قرية �شغ���رة: اأ�ضبح القرار اخل���ري بالعمل خارج  و. 
اململك���ة العربية ال�ضعودية ق���رارًا �ضيا�ضيًا بعد اأحداث 11 من 
اأيل���ول )�ضبتمرب( عام 2001؛ لذا فاإن باذيل اخلر والراعني 
للتوحي���د والتكاف���ل والرتاحم يف العاملني العرب���ي والإ�ضالمي 
عليه���م اإدراك حج���م م�ضوؤولي���ة ت�ضرفاته���م و�ضلوكهم الذي 
ق���د يوؤدي وطننا بالكامل اإىل م���اأزق وي�ضعه يف دائرة اخلطر 
واملحا�ضب���ة وال�ضغوط الدولية، فكما قبل���ت اأن حَتمل اجلواز 
والهوي���ة ال�ضعودي���ة، ثم تتقدم به���ذا ال�ضكل القان���وين لدولة 
اأجنبية، قبلت عهدهم بح�ضولك على فيزا دخول اأرا�ضيهم، 
فعليك اأن حترتم مواثيقهم وتعمل يف اإطار القوانني املرعية.

وق���ود املعرك���ة: ق���د َيَقع ح�ضن���و الني���ة يف اأُت���ون معركة اأكرب  ز. 
منه���م بكثر، تخطط لها قوى عاملية تفهم واقع اخلرين، ثم 
جتعلهم وقودًا، وهم يح�ضبون اأنهم يح�ضنون �ضنعًا؛ لذا فعلى 
متخذي القرار اخلري اأن يتناغموا مع �ضيا�ضة الدولة ويقراأوا 
ال�ضيا�ضة الدولية والفر�ص املتاحة، وهنا يقع التحدي الكبر. 
ح.   طفاية حريق: يفتقد العمل اخلري التخطيط الإ�ضرتاتيجي 
طوي���ل الأم���د واإدارة املوازن���ة التخطيطي���ة، واأغل���ب اأن�ضطته 
وبراجم���ه ردود اأفع���ال كطفاية للحرائ���ق والأزمات التي متر 
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بالعاملني العربي والإ�ضالمي، وهي غالبا فزعات عاطفية تخبو 
بعد زوال الأزمة وبرود الهمة، لكنها ل حتل مع�ضالت تنموية 
اأو اإ�ضالحًا نوعيًا للق�ضاء على اجلهل والأمية واملر�ص والأوبئة 

والإعاقة الثقافية وحتقيق الكرامة الإن�ضانية والتقدم. 
ط. ال�شتثمار من امل�شتفيد: لقد مرت علّي حالت حمددة راأيت 
فيها ال�ضعف املهني ملديري ال�ضتثمار يف املوؤ�ض�ضات اخلرية 
اأو الف�ضاد اجلزئي با�ض���رتاط احل�ضول على عمولت لإجناز 
اأي �ضفق���ة رابح���ة اأو عمولت كبرة لإجن���از �ضفقة خا�ضرة؛ 
د تل���ك ال�ضتثم���ارات خ�ضائر كب���رة ومل ي�ضاأل عنها  مم���ا كبَّ
اأح���د، ومنهم من يدخل اأبناءه اأو اأقرباءه اأو اأ�ضدقاءه يف تلك 
املناف���ع غر امل�ضروعة وه���و م�ضاٍو لأكل م���ال اليتيم يف العلة؛ 
ا  َ ِذي���َن َياأُْكُلوَن اأَْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما اإِمنَّ قال اهلل تعاإىل: {اإِنَّ الَّ
َلْوَن �َضِعًرا} الن�ضاء اآية )10(. َياأُْكُلوَن يِف ُبُطوِنِهْم َناًرا َو�َضَي�ضْ
ي.   فو�ش���ى الإنف���اق: اإّن غي���اب مركز املعلوم���ات املوحد للعمل 
اخل���ري يجعل ذل���ك العمل اأعمى يف احلقيق���ة، فقد ي�ضيب 
وقد يهدد الأموال؛ لفتقاده الهدف املبني على دقة املعلومات، 
خا�ض���ة )تلك ال�ضرائح الأك���رث احتياجًا يف امل���كان ال�ضحيح 
والتوقيت ال�ضحيح(، وتالح���ظ اأن موؤ�ض�ضات العمل اخلري 
والتطوعي تعي�ص يف ج���زر معزولة عن جمل�ص ين�ّضق جهودها 

اأو جهة رقابية تفر�ص �ضيا�ضتها التنموية الجتماعية.
ب����اب النج����ار خمل����ع: يفتق���د العمل اخل���ري وامل���دين القيادات  ك. 
التنفيذية والعامل���ني املحرتفني يف اإدارة العم���ل املدين والأهلي؛ 
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نظرًااإىل غياب نظام احلوافز والرواتب اجليدة، فاأكرث العاملني 
بوؤ�ض���ًا راأيتهم يف حياتي املهنية هم من يعملون يف القطاع الأهلي، 
فال لوائ���ح للموارد الب�ضري���ة حترتم ول �ضلم روات���ب، ف�ضاًل عن 
التاأم���ني الطب���ي وانتظام الإج���ازات، بل علي���ك اأن حُترم من كل 
تلك املزايا اأ�ضوة باأقرانك يف القطاع اخلا�ص، واأن حتت�ضب، فيما 
القائد امللهم والناف���ذون يف تلك املوؤ�ض�ضات �ضنعوا اأجمادا مالية 
ومعنوية.اإن كل ما ذكر اآنفًا من اأخطار تواجه العمل اخلري هي 
اأخط���ار ن�ضبية وحمدودة، واأعلم اأنها حمل درا�ضة ومتابعة ور�ضد 
حثي���ث من اجلهات احلكومية ذات العالق���ة، واأن امل�ضتقبل يب�ضر 
بخر وفر واإ�ضالح وا�ض���ع النطاق للقطاع املدين الأهلي، �ضيتوج 
باإطالق املنظومة القانونية للعم���ل املدين والجتماعي يف اململكة 
العربي���ة ال�ضعودية، وقد اطلعت عل���ى م�ضودة القوانني، وهي بحق 
اإذا �ضدرت ف�ضتكون مفخ���رة ت�ضريعية حتاكي اأكرث النظم تطورًا 

يف العامل وقفزة كبرة اإىل الأمام.

 4. فر�س العمل اخلريي
)Opportunities of Charitable Work(

اأمام العمل اخلري واملدين فر�س واعدة اإذا مت الأخذ ببع�شها 
وهي يف طريقها للتنظيم، ومنها: 

امل�شاعدة ال�شعودية )Saudi Aid(: اأ�ضبح من ال�ضروري جمع  اأ. 
كل الأن�ضطة اخلرية والإن�ضانية ال�ضعودية حتت مظلة واحدة 
تعمل يف اإطار �ضيا�ضات مر�ضومة تنبثق من خطة اإ�ضرتاتيجية 
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ُتراعي اأولويات احلاجة الوطنية لالأمتني العربية والإ�ضالمية 
مم���ا يجعلنا متاأكدين من حتقيق الأه���داف املحددة بو�ضوح 
ودق���ة م���ع تفويت الفر�ض���ة على م���ن ي�ضعى للفتن���ة وتخريب 
جهودن���ا التي غايتها النهائية القي���ام بدورنا التاريخي النابع 

من م�ضوؤوليتنا الدينية والوطنية.
 Saudi Committee( الهيئ���ة ال�شعودية للأزمات والكوارث ب. 
for Crises and Disasters (: مررن���ا بتج���ارب ع���دة خالل 

العق���ود الثالث���ة املا�ضية من ثالث ح���روب يف اخلليج العربي 
وكوارث طبيعي���ة داخلي���ة يف ال�ضمالية واجلنوبي���ة والغربية، 
ف�ض���اًل ع���ن حربن���ا م���ع املتمردي���ن احلوثيني عل���ى احلدود 
ال�ضعودي���ة – اليمنية، واحلاج���ة ما�ضة اإىل اإن�ضاء كيان مدين 
م�ضتقل عن الدفاع امل���دين التابع لوزارة الداخلية؛ وذلك لأن 
اجلهاز البروقراطي لي�ص لديه القدرة على تعبئة الإمكانات 
والفعاليات الأهلي���ة من متطوعني وراأ�ضمال واإدارة؛ نظرًااإىل 
ك���رب حج���م م�ضوؤوليات���ه التنفيذي���ة مم���ا ي�ضتل���زم م�ضارك���ة 
املواطن���ني ك���ي يع���ربوا ع���ن النتم���اء والتعاط���ف وامل�ضاركة 
الوجدانية واإ�ضب���اع ال�ضمر و�ضقل املهارات وتوظيف الطاقة 
الفائ�ض���ة لدى املبدع���ني ال�ضعوديني والتي اأج���زم اأنها قادرة 
على �ضناعة مالحم وطنية نفخر بها جميعا ويكافئها الوطن؛ 
وبذا نكون قد قللنا التكاليف وزدنا الإنتاجية احل�ضارية، وهو 

غاية الدولة ومق�ضودها.
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ج.  بيت الزكاة ال�شعودي )The Saudi Zakat House(: ل بد اأن 
نعرتف ب���اأن جزءًا من ح�ضة الزكاة يت�ض���رب خارج املوؤ�ض�ضة 
الناظم���ة، ذل���ك اأن املزكني يبحث���ون عن �ضفافي���ة وم�ضاركة 
وا�ضع���ة يف جمالت الإنف���اق، واجلدير بالدرا�ض���ة هي اإعادة 
ت�ضكي���ل م�ضلح���ة ال���زكاة كي ت�ضب���ح هيئة م�ضتقل���ة ي�ضارك 
يف جمل����ص اإدارته���ا القط���اع اخلا����ص والأهل���ي واملوؤ�ض�ضات 
املتخ�ض�ض���ة والأكادميية؛ مما ينتج من���ه اإبداعات وفعاليات 
نوعي���ة لل�ضرائ���ح امل�ضتهدفة وتعطي املجتم���ع احلق يف حتقيق 

التكافل الذي يحتاج اإليه الآخذ واملعطي.
 Saudi Khair( شرك����ة خر ال�شعودية لل�شت�شارات والتدريب� د. 
Co. for Consulting & Training(: اإن نق���ل العم���ل اخل���ري 

وامل���دين لتحقي���ق الأه���داف املبتغ���اة يف النظ���ام اجلديد الذي 
�ضي�ض���در قريبًا- ب���اإذن اهلل - ثم مت�ضيًا م���ع تطلعات الإ�ضالح 
والتجدي���د يف منظومة العم���ل الإن�ضاين ال�ضع���ودي ي�ضتدعي اأن 
ُتوؤ�ض����ص �ضرك���ة متخ�ض�ض���ة ذات حتالف م���ع موؤ�ض�ض���ة اأجنبية 
عريق���ة يف تقدمي الإ�ضت�ضارات والتدريب بالتعاون مع املوؤ�ض�ضات 
الدولي���ة غر الربحية، ومنها املوؤ�ض�ضات التابعة لالأمم املتحدة، 
من اأجل م�ضاع���دة املجتمع الأهلي واخلري عل���ى تنظيم نف�ضه 
وتاأهي���ل كوادره املتخ�ض�ضة وفق الأنظمة والقوانني وال�ضيا�ضات 

التي رعتها احلكومة وجمل�ص ال�ضورى. 
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 National Academy( الأكادميي����ة الوطني����ة للعمل اخل����ري ه�. 
for Charitable Work(: اإّن التدري���ب والتاأهي���ل املتخ�ض����ص 

لني���ل الدبلوم���ات املتخ�ض�ض���ة والدورات الق�ض���رة والندوات 
بالتحال���ف مع اجلامع���ات ال�ضعودي���ة والأجنبي���ة ذات اخلربة 
ال�ضابق���ة جتع���ل كل م���ن ي���زاول العمل اخل���ري يلتح���ق بتلك 
الربام���ج واحل�ضول على �ضه���ادة مزاولة العم���ل اخلري، كما 
تق���وم الأكادميية باإع���داد الدرا�ضات الالزم���ة للعمل التطوعي 
واملو�ضوع���ات ذات العالقة؛ كي ت�ضاع���د اأولئك املخططني على 
�ضياغة ال�ضيا�ضات كما تعك�ضها يف احلقائب والربامج التدريبية 

مما ي�ضهل تنفيذها لحقًا.
 charity work Policy( و.  جمل����س �شيا�ش���ات العمل اخل���ري
Board(: م���ن ال�ضعوب���ة مب���كان اأن جتع���ل العم���ل اخلري 

الداخل���ي يعم���ل �ضمن اآلية واح���دة كجمعية ال���رب فقط، بل 
دع كال يعم���ل وفق �ضيا�ضات ونظام ع���ام ي�ضمن تناغم تلك 
اجله���ود وعدم ت�ضاربها مع خطط الدول���ة التنموية، بل هي 
عن�ض���ر م�ضاع���د ومه���م يف التنفيذ،مع تفوي����ص �ضالحيات 
وا�ضعة لذلك املجتمع املحل���ي لتنفيذ براجمه التنموية حتت 

اإ�ضراف املجل�ص في�ضعد النا�ص لأنهم �ضنعوا م�ضتقبلهم.
اجله���ة  عل���ى   :)External Audit( اخلارجي���ة  املراجع���ة  ز. 
املخت�ض���ة اأن تتف���ق م���ع بي���وت اخل���ربة الدولي���ة واملحلي���ة 
املرخ�ض���ة من حما�ضبني قانوني���ني با�ضتقطاب كوادر مهنية 
متخ�ض�ض���ة بالعمل اخل���ري لتحقيق الرقاب���ة على �ضالمة 

30



تنفي���ذ الأنظم���ة املرعية، م���ع امل�ضاهمة لحق���ًا يف تطويرها 
وحتديثها؛ حتى ل تغرق اجلهة يف التفا�ضيل ثم تفقد الروؤية 

الإ�ضرتاتيجيةالوطنية.
 National Award of( ح.  اجلائ���زة الوطني���ة للعم���ل اخل���ري
charity work(: يف الي���وم الوطني للعم���ل اخلري علينا اأن 

نحتفل مب���ن قدم م�ضلحة الوطن عل���ى م�ضلحته ال�ضخ�ضية 
»الإيثار العام«، وهو حقيقة العمل اخلري وهو اأجدر بالتكرمي 

يف ذلك اليوم من قبل امللك التي �ضتحمل اجلائزة ا�ضمه.
 :)United Information Center( ط.  مركز املعلوم���ات املوّح���د
�ضع���ف املعلومات يعني اأنك ل تخطط، واإمنا تتنباأ؛ فالنتقال 
للتخطي���ط يحتاج اإىل مركز معلوم���ات موحد فاعل وم�ضتقل، 
كما ذكرت ذلك �ضابقًا، فتكون له هيئة غر ربحية فيها جميع 
املن�ض���ورات والكت���ب واملجالت املتخ�ض�ضة الت���ي �ضي�ضدرها 

بعد حركة ترجمة وا�ضعة لنقل خربات العامل اخلارجي.
 Annual National( امللتق����ى الوطني ال�شنوي للعمل اخلري ي. 
Charity Forum(: هن���اك ملتقيات عدة حتت���اج تلك التجربة 

للتق���ومي نح���و التوحيد وتك���ون له اأمان���ة متفرغ���ة لالإعداد ثم 
التنفي���ذ ومتابع���ة الن�ضر والتو�ضي���ات. اإّن الق�ض���اء على عوائق 
العم���ل اخل���ري العمل اخل���ري والتطوع���ي وال�ضع���ي لتحقيق 
الفر����ص �ضتعبئ طاق���ات املجتمع لتك���ون بدياًل �ضحي���ًا مثمرًا 
للم�ضارك���ة ال�ضيا�ضي���ة يف بن���اء الوط���ن وه���و تطلع���ات اأغل���ب 

ال�ضعوديني لإ�ضباع وطنيتهم و�ضعورهم بالنتماء.
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اإليثار العام

الصـدقة

المروءة



 ثانيًا..
تعريف التطوع





فع���ل التطوع يكاد يتطابق ومفهوم العمل اخلري اأو مفهوم املجتمع 
امل���دين اأو القط���اع الثال���ث، واأغل���ب املنظري���ن واخل���رباء الذي���ن 
ا�ضتطلعت اآراءهم يوؤكدون على اأنها ذات مفهوم واحد، اإل اأنني اأجد 
اأن الرب »ال�ضدقة«، اأعم واأ�ضمل من فعل التطوع فالأول ي�ضمل جميع 
الت�ضرف���ات القولية والفعلية مثل اإف�ضاء ال�ض���الم وعيادة املري�ص، 
اأما التطوع واإن كان جزءًا من الرب اإل اأنه اأخ�ص من حيث املمار�ضة 
التطبيقية لكونه عماًل منظمًا غر عفوي وميار�ص يف اإطار جماعي 
ويخ���رج من دائرته الواج���ب الأ�ضري كرعاية الوالدي���ن اأو الأولد، 
كما اأ�ضر اإىل اأّن العمل اخلري باململكة العربية ال�ضعودية يف غالبه 
لالأ�ض���ف يقوده وينفذه موظفون متفرغون ون�ضبة التطوع تكاد تكون 
حمدودة ومق�ض���ورة على املوؤ�ض�ض���ات امل�ضه���ورة ر�ضميا مما يجعل 

م�ضطلح التطوع اأخ�ص عندنا من مفهوم العمل اخلري. 

1. التطوع لغة 
التط���وع »تَفَعل« من الطاعة و»َتَطّوَع« ك���ذا اأي حتمله طوعا، وتكلف 
ا�ضتطاعت���ه، وتط���وع ل���ه: تكل���ف ا�ضتطاعته حت���ى ي�ضتطيع���ه، قال 
الأزه���ري: وم���ن يطّوع خ���رًا، والأ�ضل في���ه يتط���وع فاأدغمت التاء 

يف الطاء، ويقال: تطاوع لهذا الأمر حتى ت�ضتطيعه)2(. 

اأبادي، الفروز، القامو�ص املحيط، دار اجليل م�ضورة عن طبعة البابي   )2(
احللبي، بروت، 1371 ه�.
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2. التطوع ا�سطالحًا
التطوع مبفهومه العام: اأ. 

ا َفُهَو  َع َخْرً »بذل الرب«، والرب جماع اخلر، قال تعاىل:{َفَمْن َتَطَوّ
َخ���ْرٌ َلُه} البقرة: 182، ويقول فايق �شعيد وال�شرمان: وجاء يف 
تف�ض���ر الثعالب���ي يف رواية احل�ش���ن الب�شري اأنه ق���ال يف تف�ضر 
الآي���ة الكرمية: اأنه يعن���ي الدين كله اأي فعل غ���ر املفرت�ص عليه 
م���ن �ضالة اأو زكاة اأو نوع من اأن���واع الطاعة وقد رجح العلماء يف 
قوله تعاىل»خر« عموم اأفع���ال اخلرات، ويدخل فيه منح احلب 
واإف�ضاء ال�ضالم واإدخال ال�ضرور، قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
»وتب�ضم���ك يف وجه اأخيك �ضدقة« رواه اب���ن حبان، وبذل الطعام 
ِه ِم�ْضِكيًنا َوَيِتيًما َواأَ�ِضًرا *  َعاَم َعَلى ُحِبّ قال تعاىل:{َوُيْطِعُموَن الَطّ
ِ َل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَل �ُضُكوًرا} الإن�ضان:  ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلَلّ َ اإِمَنّ
8–9، وق�ض���اء احلاج���ات قال ر�ضول اهلل �ضل���ى اهلل عليه و�ضلم: 
»لئ���ن مي�ض���ي اأحدك���م يف حاجة اأخي���ه خر له م���ن اأن يعتكف يف 
م�ضج���دي هذا«، ون�ض���رة املظلوم قال ر�ض���ول اهلل �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم: »من خ���َذَل م�ضلمًا يف موطن وهو قادر على ن�ضره خذله اهلل 
يف موط���ن يحب اأن ين�ضر فيه« رواه اأب���و داوود، اإّن التطوع مبفهومه 

الوا�ضع هو مرادف لل�شدقة يف الإ�ضالم. 
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التطوع مبفهومه ال�شيق: ب. 

يعرفه اآندي فرير واآخرون: »العمل الذي ي�ضتفيد منه املجتمع حينما 
يقوم به الفرد مبطلق حريته دون عائد نقدي«. اإن ا�ضتفادة املجتمع 
تخرج منها الأعم���ال ال�ضارة وغر منتجة، واحلرية توؤكد الختيار 
دون اإكراه كاأن يكون مفرو�ضا من املحاكم اأو اإلزامياًّ يف اإطار مادة 
درا�ضية اأو برنامج تخرج ثم دون عائد نقدي لتمييز دافعه اخلري 
وي�ضتثن���ى منه م�ضروف اجليب اأو بدًل لنتقال اأو املالب�ص، اجلدير 
بالذك���ر اإن اخلدمات التي يقدمها الفرد داخل نطاق اأ�ضرته ل تعد 
عم���اًل تطوعياًّ بالرغم م���ن اأنه يقدمها مبطلق حريت���ه ودون عائد 

نقدي، ولكنها تتعلق بالتزام م�ضرتك)3(. 
كم���ا عرفته دائرة املع���ارف الربيطانية: الكلمة ماأخ���وذة من اللغة 
الفرن�ضي���ة )Voluntaire(، وتعن���ي ال�ضخ����ص ال���ذي ُيق���دم عل���ى 

امل�ضاركة ب�ضكل جماين يف عمل موؤ�ض�ضي اأو القيام مبهمة)4(. 
وعرف���ه الدكتور نايف املرواين: »التط���وع عبارة عن اجلهد املبذول 
بطريق���ة اختيارية وبدون ق�ضر، مر�ضاة هلل تعاىل وم�ضلحة الوطن 

باإيثار الغر على الذات دون انتظار عائد ما«)5(. 

فرير، اآندي واآخرين، الدليل الأ�ضا�ضي لإدارة برامج العمل التطوعي،  )3(
مركز بناء الطاقات، 1431ه�، �ص23

www.britannica.com ،موقع دائرة املعارف الربيطانية، عام 2012م  )4(
املرواين، د. نايف، درا�ضة العمل التطوعي:  اإ�ضكالته وتطبيقاته، عام 1432 ه� �ص5  )5(
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3. م�سطلحات ذات عالقة
اإّن مفه���وم التطوع العام مفهوم ذو اأ�ضل فقهي وهو »ال�ضدقة«، وله 

دللة ذات ُبعد ثقايف عربي وهي »املروءة« و»النخوة«.
 :)Charity( ال�شدقة اأ. 

دقات واأقَر�ض���وا اهلل قر�ضا  دق���ني واملُت�ضَ ق���ال تع���اىل: {اإن املُت�ضَ
اَعف له���م ولهم اأجٌر كرمٌي} احلدي���د:18، وقال تعاىل:  ًح�ضن���ا ًي�ضَ
نَبَتْت �َضْبَع  ٍة اأَ ِذيَن ُينِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم يِف �َضِبي���ِل اهلّلِ َكَمَثِل َحبَّ َث���ُل الَّ {مَّ
اِعُف مِلَ���ن َي�َضاُء َواهلّلُ َوا�ِضٌع  ٍة َواهلّلُ ُي�ضَ َئُة َحبَّ �َضَناِب���َل يِف ُكلِّ �ُضنُبَل���ٍة مِّ
َعِليٌم}البق���رة:261، ويق���ول النبي �ضلى اهلل علي���ه و�ضلم: »�ضنائع 
املعروف تقي م�ضارع ال�ضوء« رواه احلاكم، و»ال�ضدقة خفية تطفئ 
غ�ض���ب الرب، و�ضل���ة الرحم تزي���د يف العمر وكل مع���روف �ضدقة 
واأهل املع���روف يف الدنيا هم اأهل املع���روف يف الآخرة واأهل املنكر 
يف الدني���ا هم اأهل املنكر يف الآخرة واأول من يدخل اجلنة هم اأهل 

املعروف« رواه الطرباين يف الأو�ضط.
اإن ال�ضدق���ات لي�ض���ت قا�ضرة عل���ى نوع معني من اأعم���ال الرب، بل 
الغفاري ر�ضي  القاع���دة عام���ة اأن كل معروف �ضدق���ة، َقاَل اأَُب���و َذرٍّ
اهلل عن���ه: قال ر�ض���ول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َعَل���ى ُكلِّ َنْف�ٍص يِف ُكلِّ 
َدَقٌة ِمْنُه َعَلى َنْف�ِضِه. ُقْلُت: َيا َر�ُضوَل اهلِل،  ْم�ُص �ضَ َي���ْوٍم َطَلَعْت ِفيِه ال�ضَّ
َدَقِة  ُق َوَلْي����صَ َلَنا اأَْمَواٌل؟ َقاَل: »ِلأَنَّ ِم���ْن اأَْبَواِب ال�ضَّ دَّ َت�ضَ ِم���ْن اأَْيَن اأَ
، َوَل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، َواأَ�ْضَتْغِفُراهلَل،  ِ ْم���ُد هلِلَّ ْكِبَر، َو�ُضْبَحاَن اهلِل، َواحْلَ التَّ
ْوَك���َة َعْن َطِريِق  َوَتاأُْم���ُر ِبامْلَْع���ُروِف، َوَتْنَهى َع���ِن امْلُْنَكِر، َوَتْع���ِزل ُال�ضَّ
ْبَكَم  مَّ َواْلأَ َج���َر، َوَتْهِدي اْلأَْعَمى، َوُت�ْضِم���ُع اْلأَ�ضَ ا����صِ َواْلَعْظَم َواحْلَ النَّ
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َحتَّى َيْفَقَه، َوُت���ِدلُّ امْلُ�ْضَتِدلَّ َعَلى َحاَجٍة َلُه َقْد َعِلْمَت َمَكاَنَها، َوَت�ْضَعى 
ِة ِذَراَعْيَك َمَع  ِة �َضاَقْي���َك اإىل اللْهَفاِن امْلُ�ْضَتِغي���ِث، َوَتْرَفُع ِب�ِض���دَّ ِب�ِض���دَّ
َدَق���ِة ِمْنَك َعَلى َنْف�ِضَك، َوَلَك يِف  ِعي���ِف، ُكّل َُذِلَك ِمْن اأَْبَواِب ال�ضَّ ال�ضَّ

ِجَماِعكَ َزْوَجَتَك اأَْجٌر« رواه الإمام اأحمد. 
ِ �ضل���ى اهلل عليه و�ضلم: »َم���ْن ا�ْضَتَط���اَع ِمْنُكْم اأَْن  و َق���اَل َر�ُض���وُل اهللَّ
َبٍة« َرٍة، َفَمْن مَلْ َيِج���ْد َفِبَكِلَمٍة َطيِّ ْق َوَلْو ِب�ِضقِّ مَتْ ���دَّ اَر َفْلَيَت�ضَ ِق���َي النَّ  َيتَّ

رواه الإمام اأحمد.
اإن نط���اق امل�ضتفيدي���ن م���ن التط���وع »ال�شدق����ة« تبداأ م���ن الدائرة 
الأق���رب ث���م تت�ضع، ف���اأوىل النا����ص: اأولد املت�ضدق واأهل���ه واأقاربه 
 ول يج���وز الت�ض���دق عل���ى اأجنب���ي وهو حمت���اج اإىل م���ا يت�ضدق به

لنفقته ونفقة عياله. 
 ع���ن جابر بن عب���داهلل اأن ر�ض���ول اهلل �ضلى اهلل علي���ه و�ضلم قال:

���اًل، َفَعَلى  ْن َكاَن َف�ضْ »اإَِذا َكاَن اأََحُدُك���ْم َفِق���ًرا، َفْلَيْب���َداأْ ِبَنْف�ِض���ِه، َواإِ
ْو َقاَل: َعَلى ِذي َرِحِمِه،  اًل َفَعَل���ى َذِوي َقَراَبِتِه، اأَ ِعَياِل���ِه، َواإِْن َكاَن َف�ضْ

اًل، َفَهُهَنا َوَهُهَنا« رواه اأحمد وم�ضلم.  َواإِْن َكاَن َف�ضْ
ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم:  جت���وز ال�ضدقة على الغني َقاَل: َقاَل َر�ُضوُل اهللَّ
َدَقٌة«. وجت���وز ال�ضدقة  ، اأَْو َفِق���ٍر، �ضَ »ُكلُّ َمْع���ُروٍف َفَعْلَت���ُه اإىل َغِن���يٍّ
عل���ى الذم���ي واحلربي ويثاب امل�ضل���م على ذلك، وق���د اأثنى اهلل على 
�ِضًرا}  ِه ِم�ْضِكيًن���ا َوَيِتيًما َواأَ َعاَم َعَل���ى ُحِبّ قوم فق���ال: {َوُيْطِعُموَن الَطّ
الإن�ض���ان: 8، والأ�ض���ر كافر حربي. وجتوز ال�ضدق���ة على احليوان 
ٍة َكاَد َيْقُتُلُه  قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َبْيَنَما َكْلٌب ُيِطيُف ِبَرِكيَّ
�ْضَراِئيَل، َفَنَزَعْت ُموَقَها َف�َضَقْتُه  اْلَعَط����صُ اإِْذ َراأَْتُه َبِغيٌّ ِمْن َبَغاَيا َبِني اإِ

َفُغِفَر َلَها ِبِه« رواه م�ضلم. 
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واأف�ض���ل ال�ضدق���ة »التط���وع« م���ا كان اأثره���ا دائمًا وممت���دًا يف حياة 
الإن�ض���ان وبع���ده، ول يك���ون ذل���ك اإل بالعم���ل املوؤ�ض�ض���ي ذي البع���د 
ِبيَّ  ِب���ي ُهَرْيَرَة ر�ضي اهلل عن���ه، اأَّن النَّ الإ�ضرتاتيج���ي واهلل اأعلم فَعْن اأَ
�ضلى اهلل عليه و�ضلم، َقاَل: »اإَِذا َماَت امْلُوؤِْمُن اْنَقَطَع َعَمُلُه اإِل ِمْن َثالٍث: 

اِلٍح َيْدُعو َلُه« رواه م�ضلم.  َدَقٍة َجاِرَيٍة، اأَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، اأَْو َوَلٍد �ضَ �ضَ
ويح���رم اأن ميّن املت�ضدق على من ت�ضدق علي���ه اأو يوؤذيه اأو يرائي 
َدَقاِتُكم  ِذيَن اآَمُنوْا َل ُتْبِطُلوْا �ضَ ب�ضدقته، لقول اهلل تعاىل: {َيا اأَيَُّها الَّ

ا�ِص } البقرة: 264.  ِبامْلَنِّ َوالأَذى َكالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاء النَّ
 :)Virility( املروءة ب. 

من املرتادف���ات يف اللغة العربية مل�ضطلح التطوع، الفزعة والنخوة 
واأبرزه���ا امل���روءة، قيل ملهدي بن ح���رب الهاليل: ق���د اأكرث النا�ص 
يف امل���روءة ف�ضفها لنا واأوجز، قال: عل���ى اخلبر بها �ضقطت، هي 
َ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْلإِْح�َضاِن  بحذافرها يف قول اهلل جل ذكره: {اإِنَّ اهللَّ
َواإِيَت���اِء ِذي اْلُقْرَب���ى َوَيْنَهى َع���ِن اْلَفْح�َض���اِء َوامْلُْنَكِر َواْلَبْغ���ِي َيِعُظُكْم 
ُروَن} النح���ل: 90، وقيل ل�ضفيان ب���ن عيينة رحمه اهلل  َلَعلَُّك���ْم َتَذكَّ
تعاىل: قد ا�ضتنبطت من القران كل �ضيء، فاأين املروءة فيه؟ فقال 
اِهِلنَي *  ُمْر ِباْلُعْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن اجْلَ يف قول���ه تعاىل: {ُخِذ اْلَعْفَو َواأْ
���ُه �َضِميٌع َعِليٌم}  ْيَطاِن َن���ْزٌغ َفا�ْضَتِعْذ ِباهلّلِ اإِنَّ َك ِمَن ال�ضَّ ���ا َينَزَغنَّ َواإِمَّ
الأع���راف: 199 - 200، ويروى عن ابن عبا�ص قال: قال ر�ضول اهلل 
�ضل���ى اهلل عليه و�ضل���م: »اأهل املعروف يف الدنيا ه���م اأهل املعروف 
يف الآخ���رة« فقيل لبن عبا�ص ما معنى قول الر�ضول �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم؟ فقال ابن عبا�ص: اإذا كان يوم القيامة نادى مناٍد من بطنان 
العر�ص: ليتقدم اأهل املعروف يف الدنيا، فيقومون فيها، فيقول اهلل 
تعاىل: »اإين قد غفرت لكم على ما كان منكم واأر�ضيت عنكم خلقي 
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فيم���ا كان لهم قبلك���م، و�ضمنت عليك���م تبعة كان���ت خللقي قبلكم 
وجعل���ت ح�ضناتكم اليوم تعرفونها على اأهل اجلمع حتى تكونوا اأهل 

املعروف يف الدنيا واأهل املعروف يف الآخرة« رواه احلاكم. 
ومما ينق���ل يف املروءة قول به���رام: املروءة ا�ضم جام���ع للمحا�ضن 
كله���ا وكان املهلب ابن اأبي �ضفرة يقول: امل���روءة اأن يركب الإن�ضان 
وح���ده ويرجع بجي����ص، ومن كتاب ابن احل�ضن حمم���د بن اإبراهيم 
»امل���روءة ترفيه اجل�ض���م وحت�ضني الذك���ر وتنعيم العي����ص وتنظيف 

امللب�ص وتفخيم الغرف«. 
وكان اأب����و احل�ض����ن عل����ي بن مو�ضى الف����رات يق����ول: »واهلل ما اأرى 
الدني����ا تف����ي بهمتي ومروءتي وم����ا اأريد الوزارة اإل ل����ويل اأرفعه اأو 
ع����دو اأقمعه وم����ا راأيت اأحدًا عل����ى باب����ي اأو يف داري اأو يف موكبي 
ولي�����ص يل علي����ه اإح�ض����ان اإل ا�ضتحيي����ت منه و�ضرف����ت همتي على 

اإرفاقه والإف�ضال عليه«.
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ويحك���ى اأن عبداملل���ك ب���ن مروان دخل عل���ى ابن اأب���ي �ضفيان فلما 
خ���رج قال معاوية لعمرو بن العا�ص: »ما اأكمل مروءة الفتى، فقال: 
اأ�ضل���ح اهلل الأم���ر! لقد اأخذ باأخالق اأربعة ، وت���رك اأخالقًا اأربعًة: 
ث، وباأح�ضن  اأخذ باأح�ضن الِب�ضر اإذا لقي، وباأح�ضن احلديث اإذا حدَّ
ث، وباأح�ضن الوف���اء اإذا وعد، وترك مزاح من ل  ال�ضتم���اع اإذا ُحدِّ
يث���ق بعقله، وترك جمال�ضة م���ن ل يرجع اإىل احلق، وترك خمالطة 
م���ن ل اأدب عنده،و ترك من الق���ول والعمل كل ما يعتذر منه وترك 

خمالطة لئام النا�ص«. 
وق���ال بع�ص الأم���راء يومًا للمغ���رة بن �ضعبة: ما الفت���وة واملروءة؟ 

قال: �ضخاوة النف�ص وح�ضن اخللق. 

الدين

الجماعة

أنـا



 ثالثًا..
دوافع التطوع

الجماعة





للتط���وع حوافز ودوافع تتجل���ى يف ثالثة اأمور، هي  الدافع الديني 
ودافع الع�ضبية »اجلماعة« ودافع الفطرية. 

)Religious Motivation( 1. الدافع الديني
احلكم���ة من اإيج���اد اخللق هي العب���ادة، قال تعاىل: {َوَم���ا َخَلْقُت 
ِلَيْعُبُدوِن} الذاريات: 56، وتتجلى �ضوره فيما يلي: نَّ َواْلإِن�َص اإِلَّ اجْلِ

اأن غر�س وجود الإن�شان وعلة خلقه هو العبادة: اأ. 
وراأ�ضه���ا توحيد اهلل الذي بعث به الر�ضل والأنبياء، وهي احلقيقة 
املطلقة والأزلية منذ اأن نفخ الروح باأبينا اآدم واأنزله اإىل الأر�ص، 
ويعرف �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية العبادة باأنها: »ا�ْضٌم َجاِمٌع ِلُكلِّ َما 
اِهَرِة«، اإن  اُه ِمَن اْلأَْقَواِل َواْلأَْعَماِل اْلَباِطَنِة َوالظَّ ُ َوَيْر�ضَ ���ُه اهللَّ ُيِحبُّ
�ضلوك »فعل« الإن�ض���ان ال�ضادر عن اإميان واإرادة �ضواء كان دينيًا 
حم�ض���ًا بينًا اأو حياتيًا معا�ض���ًا هو جزء من الدين وخا�ضع للثواب 
 ِ اِتي هلِلَّ َياَي َومَمَ الِتي َوُن�ُضِكي َوحَمْ والعقاب قال تعاىل: {ُقْل اإِنَّ �ضَ
َربِّ اْلَعامَلِنَي} الأنعام: 162. فالإن�ضان م�ضئول عن جميع ت�ضرفاته 

ا َك�َضَبْت َرِهيَنٌة} املدثر: 38. قال تعاىل: {ُكُلّ َنْف�ٍص مِبَ
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يقول الدكتور يو�ض���ف القر�ضاوي عن التطوع باأنه: »النفع املادي اأو 
املعن���وي الذي يقدمه الإن�ضان لغره م���ن دون اأن ياأخذ عليه مقاباًل 
مادي���ًا، ولك���ن ليحقق هدف���ًا خا�ضًا له اأكرب من املقاب���ل املادي، قد 
يكون عند بع�ص النا�ص احل�ضول على الثناء وال�ضهرة، اأو نحو ذلك 
من اأغرا����ص الدنيا، واملوؤم���ن يفعل ذلك لأغرا����ص تتعلق بالآخرة 
رجاء الثواب عند اهلل تعاىل والدخول يف جنات النعيم، ف�ضال عما 
�ضينال���ه يف احلياة من برك���ة وحياة طيبة و�ضكين���ة نف�ضية و�ضعادة 

روحية ل تقدر بثمن عند اأهلها«)6(. 
التدافع �شرورة للعمران: ب. 

ْر�ُص  ُهْم ِبَبْع�ٍص َلَف�َضَدِت اْلأَ ا�َص َبْع�ضَ ِ النَّ قال تعاىل: {َوَلْول َدْف���ُع اهللَّ
ٍل َعَل���ى اْلَعامَلِنَي} البق���رة:251، اإن ال�ضراع بني  َ ُذو َف�ضْ َوَلِك���نَّ اهللَّ
اخل���ر وال�ض���ر وب���ني العقي���دة ال�ضحيح���ة املتج�ض���دة يف الإ�ضالم 
والعقائ���د الوثنية الباطلة منه���ا ماله تراث ديني �ضماوي اأو مذهبي 
حمّرف اأو نحلة ب�ضرية اأر�ضية هو تدافع حمتوم وفق قواعد الإ�ضالم 
والت�ضام���ح والتعاي����ص الإن�ض���اين. وعلي���ه فاإن التط���وع ميليه واجب 
ا امْلُوؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة  َ الجتماع الدين���ي ورابطة الأخوة، قال تعاىل: {اإِمَنّ
َ َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن}احلجرات: 10.  ُقوا اهلَلّ ِلُحوا َبنْيَ اأََخَوْيُكْم َواَتّ َفاأَ�ضْ

القر�ضاوي، د. يو�ضف، اأ�ضول العمل اخلري يف الإ�ضالم، دار ال�ضروق،   )6(
القاهرة، عام 2008م، �ص21
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اإن الأخوة احلقيقي���ة تتج�ضد يف التعاون، قال النبي �ضلى اهلل عليه 
�َضِد،  ِهْم َوَتَراُحِمِهم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلَ و�ضلم: »َمَثُل امْلُوؤِْمِننَي يِف َتَوادِّ
ى«.  مَّ َهِر َواحْلُ �َض���ِد ِبال�ضَّ اإَِذا ا�ْضَتَك���ى ِمْنُه �َض���ْيٌء َتَداَعى َلُه �َضاِئُر اجْلَ

رواه الإمام اأحمد. 
اإن امل�ضل���م يف �ضعي���ه لتحقي���ق الأخوة ودف���ع العدو ال�ضائ���ل فكريًا 
ومادي���ًا من اأج���ل البناء، عليه اأن يلت���زم باأخالقيات التدافع وهما: 
الع���دل وبذل اخلر للمخالف املحايد، ق���ال اهلل تعاىل:{َل َيْنَهاُكُم 
يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُك���ْم ِمْن ِدَياِرُكْم  ُ َع���ِن اَلِّذي���َن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الِدّ اهلَلّ
َ ُيِحُبّ امْلُْق�ِضِطنَي} املمتحنة: 8. َنّ اهلَلّ وُهْم َوُتْق�ِضُطوا اإَِلْيِهْم اإِ اأَْن َترَبُّ

عاملية الوازع الديني: ج. 
اإن قاعدة املعاملة باملثل من القواعد امل�ضتقرة يف القانون والأعراف 
الدولي���ة، فاملوؤ�ض�ض���ات الديني���ة امل�ضيحي���ة يف الولي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة واأوروب���ا تعترب م���ن اأن�ضط الكنائ�ص يف جم���ع التربعات 
واإنفاقه���ا لأغرا����ص تب�ضري���ة تن�ضري���ة، فق���د بلغ���ت التربع���ات 
للكنائ����ص بالولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ع���ام 2008م مبلغًا قدره 
)390( ملي���ار دولر فيما بلغت يف اإ�ضرائيل مبلغًا قدره )11( مليار 
دولر، وجن���د البع�ص من���ا بح�ضن نية يناأى بالعم���ق الديني للتطوع 
وي���ربزه عل���ى اأنه ن�ضاط م���دين اإن�ضاين بحت، خوف���ًا اأو حترجًا من 
اإحلاقه بالن�ضاط الدعوي اأو تقليدًا اأجوف لثقافة غربية ذات تطور 
تاريخ���ي خا�ص متل���ي على الع���امل النامي م�ضام���ني م�ضطلحاتها 

الجتماعية وال�ضيا�ضية والقت�ضادية املنت�ضرة وال�ضائعة)7(. 

ال�ضلومي، د. حممد، القطاع اخلري ودعاوي الإرهاب، الطبعة الأوىل، جملة   )7(
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 2. دافع اجلماعة »الع�سبية«
)Community Motivation(

اإّن داف���ع النتم���اء اإىل اجلماع���ة هو اأ�ضيل يف �ضل���وك املتطوعني 
ول�ضيما يف جمتمعاتنا التقليدية التي تت�ضم بالتما�ضك الإجتماعي 
ويذه���ب البع�ص اإىل فهم مغلوط عن الع�ضبية يف �ضياق التع�ضب 
واملفهوم العلمي الذي اأطلقه عامل الجتماع ال�ضيا�ضي ابن خلدون 
عن���د درا�ضة النتماءات التي هي حقيق���ة يف �ضلوك الب�ضر، يقول 
اب���ن خل���دون))(: »يف اأن )الع�ضبي���ة( اإمن���ا تك���ون م���ن اللتحام 
بالن�ض���ب ب�ضب���ب اأن �ضلة الرح���م طبيعية يف الب�ض���ر اإل يف الأقل، 
وم���ن �ضلتها الن�ضرة على ذوي القرب���ى واأهل الأرحام اأن ينالهم 
�ضي���م اأو ت�ضيبه���م هلكة، ف���اإن القريب يجد يف نف�ض���ه غ�ضا�ضة 
م���ن ظلم قريبه اأو العداء عليه وي���ود لو يحول بينه وبني ما ي�ضله 
م���ن املعاط���ب واملهالك نزعة طبيعية يف الب�ضر من���ذ  كانوا، فاإذا 
كان الن�ض���ب املتوا�ضل بني املتنا�ضرين قريب���ا جدًا بحيث ح�ضل 
ب���ه الحت���اد واللتم���ام كان���ت الو�ضل���ة ظاه���رة فا�ضتدعت ذلك 
مبجرده���ا وو�ضوحه���ا، واإذا بع���د الن�ض���ب بع����ص ال�ض���يء فرمبا 
تنو�ض���ي بع�ضه���ا ويبق���ى منها �ضه���ر فتحّمل عل���ى الن�ضرة لذوي 
ن�ضب���ه بالأمر امل�ضهور منه فرارًا م���ن الف�ضا�ضة التي يتوهمها يف 
نف�ض���ه من ظلم من هو من�ضوب اإليه بوجه، ومن هذا الباب الولء 
واحلل���ف اإذا ن�ضره كل اأح���د على اأهل ولئه وحلف���ه لالألفة التي 

البيان، 1424 ه�.
ابن خلدون، عبدالرحمن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، الطبعة الأوىل، مكتبة   )8(

لبنان وبروت، عام 1992م، �ص 55
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تلح���ق النف�ص من اهت�ضام جاره���ا اأو قريبها اأو ن�ضيبها بوجه من 
وج���وه الن�ضب، وذلك لأجل اللجمة اجلاهلة من الولة مثل حلمة 
الن�ضب اأو قريبا منها، ومن هذا معنى قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
»تعلم���وا من اأن�ضابكم م���ا ت�ضلون به اأرحامك���م«. رواه الرتمذي، 
مبعن���ى اأن الن�ض���ب اإمنا فائدت���ه هذا اللتحام ال���ذي يوجب �ضلة 
الرح���م حت���ى تق���ع املنا�ض���رة والنع���رة وما ف���وق ذل���ك م�ضتغنى 
عن���ه اإذ الن�ض���ب اأمر وهمي ل حقيق���ة له ونفعه اإمن���ا هو يف هذه 
الو�ضل���ة )اللتح���ام(«، وهذا ما اأكدته اأي�ض���ًا درا�ضة قام بها كر 
اآي���ت يف عام 2001م حتت عنوان )خ���رات التطوع عند ال�شكان 
الأ�شلين واملجتمعات غر الناطقة بالإجنليزية(، حيث تو�ضل 
الباحثون اإىل اأن العامل الثقايف يلعب دورًا هامًا يف تقييم التطوع 
وت�ضرفات الأفراد حياله، وقد ات�ضح من البحث اأن قيم واأعراف 
وهياكل املجتمع توؤثر ب�ضكل كبر على اإدراك اأفراد املجتمع ملاهية 

التطوع واأهميته الجتماعية.
وق���د اأو�ضح البحث اأن الأ�ضرتالي���ني البي�ص من البيئات املتحدثة 
لالإجنليزي���ة بطالق���ة كانوا قادري���ن ب�ضكل عام عل���ى و�ضع خط 
فا�ضل ب���ني حياتهم ال�ضخ�ضية والنطاق الع���ام الذي اختاروا اأن 

يقوموا فيه بعملهم التطوعي. 
فالعم����ل التطوع����ي بالن�ضبة له����ذه اجلماعة هو عب����ارة عن ن�ضاط 
يقوم����ون ب����ه من منطل����ق اإرادتهم احل����رة ولي�ص من قبي����ل القيام 
بالواجب. يف حني اأظهر كثر من ال�ضكان الأ�ضليني والقادمني من 

بيئات غر ناطقة بالإجنليزية ارتباطًا اأعمق مبجتمعاتهم التي 
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تاأ�ض�ض����ت على ما اأ�ضماه التقرير »تبادل املنفعة، واللتزام املتبادل 
)التكاف����ل( والروابط الأ�ضرية العميق����ة )�ضلة الرحم( التي تولد 

امل�ضوؤولية العامة والحرتام«. 
)Innate Motivation( 3. الدافع الفطري

يندف���ع الإن�ض���ان بفطرت���ه لتلبي���ة حاجات���ه الت���ي يع���رب عنها عامل 
)�شل����م احلاجات(حينم���ا  ما�شل����و )Maslow( مبثلث���ه  الجتم���اع 

ق�ضمها اإىل خم�ضة: 
احلاج���ات املادي���ة: الالزم����ة للبق����اء كامل����اء واله����واء والغذاء  اأ. 

واملاأوى واجلن�ص. 
الأم����ان وال�شتقرار: كاحلماية من الآخرين واحلكم بال�ضريعة  ب. 

اأو القانون اأو النظام الجتماعي. 
ج.  احل����ب والنتماء الجتماعي: لالأ�ض���رة وفيه العالقات والعمل 

اجلماعي )التعاون(. 
ال�ضتق���الل،  ال�ضمع���ة،  الإجن���از،  ال���ذات:  اح���رتام  د. 

املكانة الجتماعية. 
النم����اء والتط����ور ال�شخ�ش����ي: اإن التط���وع ه���و نتيج���ة فطري���ة  ه�. 
للم�ضت���وى الثالث من الحتياجات، علم���ًا باأن املتطوع يحمل كل 
الدواف���ع يف اآن واح���د ولك���ن ن�ضب���ة تاأثر كل داف���ع تختلف من 

متطوع لآخر.
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اإن دواف���ع التط���وع باململكة العربي���ة ال�ضعودية ل تختل���ف عن دوافع 
 اأي جمتم���ع اآخر �ض���وى اأن الدافع الديني يلع���ب دورًا كبرا فقد قام

د. اإبراهي���م القعيدباإع���داد درا�ض���ة بعن���وان: )و�شائ���ل ا�شتقط���اب 
املتطوع���ن والنتفاع الأمثل بجهودهم(، وقد خل�ضت اإىل اأن اأهم 
داف���ع للعمل التطوعي عند ال�ضعودي���ني هو الرغبة يف احل�ضول على 
الأجر والثواب، والرغبة يف حتقيق الذات، والتعلم واكت�ضاب املعارف 
اجلدي���دة والنمو ال�ضخ�ضي، والرغبة يف �ضغل اأوقات الفراغ، وتلبية 
حلاجة فطرية لدى الإن�ضان وهي الرغبة يف الت�ضال بالآخرين)9(. 

القعيد، د. اإبراهيم، بحث بعنوان و�ضائل ا�ضتقطاب املتطوعني والنتفاع الأمثل   )9(
بجهودهم، الندوة العاملية لل�ضباب الإ�ضالمي، 1997م
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صحة

سعادة

صداقة

معرفة

مهارة

تعزيز اإلنتماء



 رابعًا..
منافع التطوع 

  

مهارة





اإن ق���وة التط���وع تتمث���ل يف ق���وة �ضموله للف���رد املتط���وع واملنظمات 
التطوعية والوطن ومن منافعه ما يلي:

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

 »American Health« التمت���ع ب�شح���ة جيدة: ن�ضرت جمل���ة اأ. 
ع���ام 1988م درا�ضة اأجريت بولي���ة »Michigan« اأظهرت اأن 
العمل التطوعي املنتظم يزيد من متو�ضط العمر املتوقع للفرد 
واأن الرج���ال الذي���ن مل يقوم���وا بعم���ل تطوعي كان���وا عر�ضه 
للوف���اة مبق���دار مرتني ون�ض���ف اأكرث من ه���وؤلء الذين قاموا 
بعمل تطوعي مرة اأ�ضبوعيًا على الأقل)10(. اإن العمل التطوعي 
يقوي جهازك املناعي ويقلل من معدلت الكولي�ضرتول ويقوي 
القل���ب ويقلل من فر�ص التعر����ص لآلم ال�ضدر وب�ضفة عامة 

يقلل من ال�ضعور بالإجهاد.
ال�شع���ود للقم���ة: للحي���اة قوان���ني منه���ا �ض���ن كوني���ة، وقدر  ب. 
اأولئ���ك املتطوع���ني اأ�ضحاب العط���اء: ال�ضمو وال�ض���وؤدد، فهم 
يعط���ون اأوًل ث���م ياأخ���ذون لحق���اً، يحكى لنا املوؤل���ف »ايريل 
نايتنجي���ل« »Ariel Nightingale« ع���ن ق�ضة رجل ذهب اإىل 
مدفاأت���ه اخلاوية وخاطبه���ا: »امنحيني ال���دفء، و�ضاأمنحك 
 اخل�ض���ب« ولكن العطاء ل يك���ون ول يجري على ه���ذا النحو.

)10( جمال، عظيم واآخر، قوة العطاء، الطبعة الثانية، مكتبة جرير، الريا�ص، 
2011م، �ص 22
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اإّن العطاء يعمل وفقًا للقانون الكوين اخلا�ص بال�ضبب والنتيجة 
فاإن����ك يف حاجة اإىل اأن تعم����ل من اأجل احل�ضول على اخل�ضب 
قب����ل اأن حت�ضل عل����ى الدفء.بعب����ارة اأخرى �ض����وف تتما�ضى 
املكاف����اأة التي �ضنح�ضل عليها دائم����ًا مع اخلدمة التي قدمتها 
اأي �ضتجن����ى ما زرعت، يق����ول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ما 

نق�ص مال من �ضدقه بل تزده بل تزده« رواه ابن ماجه.
اإّن الزي���ادة اإما تكون كمية ومعنوية فال���رازق واملانع هو اهلل املُطلع 
الك���رمي على نوايا واأفعال النا�ص فيفت���ح كنوز الأر�ص وال�ضماء على 
املُنفق���ني ويحب����ص بركته عن املُم�ضكني البخ���الء �ضحيحي ال�ضمر 
والعط���اء فيق���ول النبي �ضل���ى اهلل عليه و�ضلم: »ما م���ن يوم ي�ضبح 
العباد فيه اإل ملكان ينزلن فيقول اأحدهما اللهم اأعط منفقًا خلفًا، 

ويقول الآخر: اللهم اأعط مم�ضكًا تلفًا« متفق عليه.
ظل���ك يوم القيام���ة: يقول النبي �ضل���ى اهلل عليه و�ضلم: »كل  ج. 
ام���رئ يف ظل �ضدقته ي���وم القيامة حتى يق�ض���ى بني النا�ص« 
رواه اأحم���د. اإن التطوع �ضيبني ل���ك ر�ضيدًا اأنت بحاجة له يف 

حلظة ما،وما اأوجل تلك اللحظة يف يوم العر�ص الأكرب. 
�َضَناِت  نظ���ف �شجلك اأّوًل باأّول: يق���ول اهلل عز وجل:{اإَِنّ احْلَ د. 
َئاِت}ه���ود: 114، اإن ب�ضريتن���ا تقت�ض���ي الولوج  ِيّ ُيْذِه���ْ�َ ال�َضّ
يف املع�ضي���ة كبره���ا و�ضغره���ا يقول النبي �ضل���ى اهلل عليه 
و�ضلم:»لول اأنكم تذنبون لأتى اهلل باأقوام يذنبون في�ضتغفرون 
فاأغف���ر له���م«. رواه اأحم���د، وعليه ف���اإن اخلطاأ لي����ص الوقوع 
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يف اخلطاأ واإمنا ال�ضتمرار فيه اأو عدم التكفر عنه بالإ�ضتغفار 
والأعمال ال�ضاحلة ومنها التطوع.

بناء علقات جديدة: اإن التطوع ميكنك من اكت�ضاب �ضداقات  ه�. 
ليعّرفك بالعامل م���ن حولك فتتبادل املنافع معهم حني حتقق 
التفاعل الجتماعي الذي ي�ضاعدك للو�ضول اإىل كامل قدرتك 
 Thomas( وطاقتك ويقوي روح���ك لقد كتب توما�ص مرتون
Merton(: »اإن الأرواح مث���ل الريا�ضي���ني الذي���ن بحاجة اإىل 

خ�ضوم جديرين بهم من اأجل اختبار قدراتهم وتدفعهم اإىل 
ا�ضتخدام كامل طاقاتهم«. اإن اعتزال العمل التطوعي �ضيدفع 

بك لالنزواء عاطفيًا لنق�ص التوا�ضل والرتابط.
�شع���ور خمتل���ف: قادتني الفزعة اأو النخ���وة اإىل العمل خارج  و. 
الوط���ن وعنده���ا اكت�ضفت جوه���ر احلياة حينم���ا اأطلعت عن 
كثب على معاناة اأولئ���ك املهاجرين على احلدود الباك�ضتانية 
يف ب�ض���اور اأو بابي اأو مان�ضهره فمنهم من فقد والده اأو زوجه 
اأو اإبن���ه اأو طرف مبت���ور من يده اأو قدم���ه وجتتمع الأ�ضرة يف 
بيت طني،دعاين اأحد ال�ضباب الأفغان العاملني مبعيتي لتناول 
طع���ام الغداء على مائدته���م املفرو�ضة على الأر�ص فما مل�ضت 
اإل الر�ض���ا بق�ضاء اهلل وقدره وتطلعهم حلياة اأف�ضل يفخرون 
مب���ا �ضحوا ومتلكهم روح التحدي وكان طعامًا نظيفًا لذيذًا ل 
ميكنن���ي اأن اأن�ضاه.. ل ميكنني اأن اأن�ضى تلك البت�ضامة وذلك 
 ال���كالم ودع���وات والدت���ه واإخوته عل���ى الباب عن���د توديعي.

اإن ذلك ال�ضع���ور املختلف عما عاي�ضته ح�ضر يف ذاكرتي تلك 
النعم التي نرفل بها ونحن عنها غافلون.
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مه���ارات جدي���دة: اإّن العم���ل التطوعي ُينمي ال���ذات ويك�ضب  ز. 
�ضاحبه مهارات الإت�ضال الفعال والتاأثر يف الآخرين والعمل 
ب���روح الفري���ق والتنظي���م والتقيي���م باملراجع���ة والت�ضحي���ح 
كما اأنه حق���ل لإختبار القدرات القيادي���ة والأفكار الإبداعية 
والبتكارية حينما تقل اأخطار املبادرات التطوعية ف�ضاًل عن 
البيئة املحفزة وامل�ضجعة من من�ضقي برامج التطوع واملفتقدة 
يف بيئة القطاع الع���ام اأو اخلا�ص، اإن العمل التطوعي ميكنك 
م���ن التجمع والتوا�ضل مع جميعاأف���راد املجتمع عرب الت�ضبيك 
الجتماع���ي )Social networking(ال���ذي طامل���ا كان �ضببًا 
لت�ضوي���ق ال���ذات واحل�ضول عل���ى وظائف. اإن و�ض���ول ال�ضيد 
ب���اراك ح�ضني اأوبام���ا- رئي�ص الوليات املتح���دة الأمريكية - 
ل�ض���دة احلكم يعد اأهم دليل عل���ى اأهمية املنظمات والأن�ضطة 

غر الربحية وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي.
البطال���ة والنتظ���ار: اإن من نعم اهلل عل���ى ال�ضباب ال�ضحة  ح. 
والفراغ يقول الر�ض���ول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »نعمتان مغبون 

بها كثر من النا�ص: ال�ضحة والفراغ« رواه البخاري.
اإن ال�ضب���اب كمرحل���ة عمري���ة تت�ض���ف بال�ضح���ة ف�ضيولوجي���ًا ولي�ص 
فيه���ا اإلت���زام بزوج���ة واأولد اأو وظيف���ة ر�ضمي���ة فيظهرالفراغ خالل 
اأو بع���د تخرج���ه م���ن الثانوية العام���ة اأو بع���د تخرجه م���ن اجلامعة 
خ���الل انتظار الوظيف���ة »البطالة«، اإّن ال�ضعور بق���وة ال�ضحة والفراغ 
�ضتدف���ع ال�ض���اب اإىل خيارين ل ثالث لهم���ا اإما ال�ضه���ر لوقت متاأخر 
والن���وم �ضباحًا اأو مرافقة الأ�ضقياء والت���ورط بق�ضايا ف�ضاد اأخالقي 
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ل ق���در اهلل )التحر����ص اجلن�ض���ي – الل���واط – ال�ضح���اق( اأو تعاطي 
امل�ضك���رات واملن�ضط���ات واأف�ضل الأ�ضواأ هدر الوق���ت با�ضتماع الأغاين 
والتدخني واإدمان الأكل الرديء ال�ضريع والقطيعة مع املحيط الأ�ضري 

)الوالدين والأقارب(.
يب���دو اأن ما ن�ضك���و منه الآن يف �ضارع التحلي���ة بالريا�ص على �ضبيل 
املث���ال كان ي�ضكو منه اأني�ص من�ضور يف مدينة القاهرة قدميًا بقوله 
»ويكفي اأن نلقي نظرة على �ضارع �ضليمان با�ضا يف القاهرة.. لنعرف 
م���ا الذي ت�ضنعه هذه الألوف م���ن ال�ضبان.. ل �ضيء ي�ضنعونه غر 
الذه���اب والإي���اب والتزاح���م  »واللطعة« عل���ى الأب���واب ومعاك�ضة 
ال�ضي���دات اإنه���ا طاق���ات مبددة �ضائع���ة. ل اأحد يت���وىل ت�ضغيلها اأو 
ال�ضتف���ادة منه���ا ل يف املدينة ول يف الري���ف.. ول حتى يف الأحياء 

التي ي�ضكنونها ل يف ال�ضلم ول يف احلرب«.
اإن خيار التط���وع �ضيك�ضبك املنافع �ضالف���ة الذكر ويجعلك يف حالة 

منو وا�ضتعداد دائم فهو ا�ضتثمار ذكي لل�ضحة والفراغ.
ط. املعرف���ة والتطبي���ق: اأتذكر منذ ن�ضاأت���ي باملدر�ضة البتدائية 
موقفني اأولهما ا�ضتيقاظي يف �ضاعة مبكرة جدًا �ضباحًا لأقف 
بطاب���ور املدر�ضة.. عذرًا: طاب���ور اخلباز ثم اأقطع كيلومرتين 
بعده���ا كي اأ�ضل للمدر�ضة وعنده���ا كان ينتظرين لوح خ�ضبي 
»م�ضط���رة« بي���د مدي���ر املدر�ض���ة الذي يق���ف على ب���اب بيت 
م�ضتاأج���ر من طابق واح���د في�ضرع اإىل �ض���رب كفي ال�ضغر 
ذي ال�ضت �ضنوات دون �ضفقة اأو رحمة ولو اأدركته هيئة حقوق 

الإن�ضان ال�ضعودية اليوم لأقاموا الدنيا ومل يقعدوها..
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اأما املوقف الث���اين: فهو امتناعي عن دخول احلمام »اأكرمكم اهلل« 
بالرغ���م من احتياجي ال�ضديد.. اأتدرون ملاذا ؟ لأن احلمام لي�ص له 
باب.. مع هذا العذاب ماذا كنا نتعلم ؟ كانت املدر�ضة تقوم بواجبها 
املعريف بح�ضو عقلنا بكم هائل من املعلومات النظرية التي نحفظها 
ثم نعود اإىلكتابتهامن جديد على ورقة المتحان وكٌل و�ضطارته يف 
احلفظ واأف�ضل راديو م�ضجل كان يحظى باأعلى الدرجات، واأبنائي 
يحك���ون يل اأن مباين التعلي���م اأ�ضبحت حديث���ة فاأ�ضبح احلمام له 
ب���اب واألغي ال�ض���رب من املدار����ص متام���ًا، اإل اأن التعليم لزال يف 
اجلمل���ة تلقينًا نظري���ًا، وهنا ياأتي ال�ضاهد ب���اأن التطوع هو الو�ضيلة 
الأه���م يف حتوي���ل املعرف���ة اإىل تطبيق ميكن الط���الب من مالم�ضة 
العل���م واأث���ره يف احلياة، ولذا عل���ى ال�ضباب اأن ي�ضع���وا مببادراتهم 

الذاتية يف التطوع للتغلب على هذه املع�ضلة الرتبوية والتعليمية.
اأم���ا عن منافع التطوع ل���دى ال�ضباب يف اململك���ة العربية ال�ضعودية 
فق���د اأظهرت درا�ضة ق���ام بها د. را�ش����د الباز)))( بعن���وان )ال�شباب 
والعمل التطوع����ي(، درا�ضة ميدانية على طالب املرحلة اجلامعية 
يف مدين���ة »الريا����ص«، وتو�ضل���ت الدرا�ض���ة اإىل اأن غالبية ال�ضباب 
لي�ض���ت لديهم م�ضارك���ة يف العمل التطوعي، رغ���م وجود وقت فراغ 
ل���دى معظمهم. وعرب غالبي���ة املبحوثني عن رغبته���م يف امل�ضاركة 
يف العم���ل التطوع���ي وخدمة جمتمعهم، كما تطرق���ت الدرا�ضة اإىل 
عوائق العمل التطوعي، وتبنت نظرية التبادل الجتماعي يف تف�ضر 

الباز، د. را�ضد، درا�ضة بعنوان ال�ضباب والعمل التطوعي، املركز الوطني   )11(
لأبحاث ال�ضباب – جامعة امللك �ضعود، الريا�ص،2002م.
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العالقة بني رغبة ال�ضباب يف امل�ضاركة يف العمل التطوعي وعدد من 
العوام���ل املرتبطة بتلك الرغبة. وك�ضفت الدرا�ضة عن وجود عالقة 
بني امل�ضاركة يف العمل التطوعي ومتغر اكت�ضاب اخلربة حيث اأفاد 
بذلك 92% م���ن املبحوثني. ودلت الدرا�ضة عل���ى وجود عالقة قوية 
ب���ني امل�ضاركة يف العمل التطوع���ي والرغبة يف احل�ضول على الأجر 

والثواب ومثلها 99% منهم.

)Benefits of NPO( 2. منافع املوؤ�س�سات غري الربحية
اإن العم���ل التطوع���ي ل�ضيق، ب���ل ومتطاب���ق وحاج���ة املوؤ�ض�ضات غر 

الربحية، فهي اأكرب راعية وم�ضتفيدة منه عرب ما ياأتي:
اإّن تع���اون املوؤ�ض�ضات واملنظمات غر الربحي���ة مع التنظيمات  اأ. 
واملوؤ�ض�ضات املجتمع املحلي فيما ي�ضمى )الت�ضبيك الجتماعي( 
مُيك���ن املوؤ�ض�ض���ات املانح���ة م���ن خ���الل اجلمعي���ات التطوعية 
امليداني���ة حتدي���د الحتياج���ات واأولوياتها حتدي���دًا دقيقًا كما 
اأّن التنفي���ذ �ضيكون فعاًل ويحقق الأبع���اد والعوائد الجتماعية 
امل�ضرتكة: كالتكافل والرتابط والتاآزر. ويحكم الرقابة املتبادلة 
للح���د م���ن اله���در و�ضع���ف الكف���اءة كم���ا تخف����ص التكاليف 

الت�ضغيلية لالأعمال اخلرية.
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اإّن املتطوعني م�ضدر رئي�ض���ي للتربعات كونهم يتمتعون ب�ضالت  ب. 
وعالق���ات موثوق���ة يف حميطهم الأ�ضري والأ�ضدق���اء والعمل كما 

اأنهم ميلكون فكرة مهمة يوؤمنون بها و�ضادقني يف التعبر عنها.
يتمتع بع�ص املتطوعني مبهارات فنية دقيقة وخربات متخ�ض�ضة  ج. 
ل متك���ن اأي منظم���ة �ض���واء اأكان���ت ربحي���ة اأو غ���ر ربحي���ة من 
ا�ضتقطابه���ا ول�ضيما يف امل�ضتويات القيادية ب�ضبب ارتفاع تكلفتها 
ولك���ن التطوع يجع���ل هوؤلء ي�ضاركون يف اتخ���اذ القرارات الهامة 
ف�ضاًل ع���ن الإدارة التنفيذية لبع�ص امل�ضاري���ع والربامج النوعية 

واملحدودة الزمن.
اإّن بع�ص القلوب العطوفة والنبيلة من علماء ورجال اأعمال ومفكرين 
وقادة راأي وروؤ�ضاء تنفيذيني منحوا املنظمات غر الربحية امل�ضداقية 
لتعبئ���ة ال���راأي الع���ام نحو تروي���ج العمل اخل���ري وذل���ك برتوؤو�ضهم 

جمال�ص الإدارة اأو افتتاح فعالياتها واإطالق حمالت التربع.
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 3. منافع التطوع الوطنية
)Benefits of National Volunteer(

اإن ّتط���ّوع املجتم���ع امل���دين جزء اأ�ضا�ض���ي يف احلي���اة الدميقراطية 
التعددي���ة وف���ق القانون اأم���ا يف املجتمع���ات النامية فاإن���ه �ضرورة 

لال�ضتقرار والبناء والتحديث. 
اإّن التطوع يع���زز امل�ضاركة التنموية بدًل م���ن امل�ضاركة ال�ضيا�ضية  اأ. 
التي ل تتوافر يف املجتمعات غر الدميقراطية كالنظام ال�ضيا�ضي 
ال�ضع���ودي املعتم���د عل���ى فل�ضف���ة النظ���ام ال�ضيا�ض���ي يف الإ�ضالم 
واحلك���م الر�ضيد حينما يعبئ طاقات املجتمع الفائ�ضة للم�ضاركة 
يف خط���ط التنمية واجتاهاته���ا امل�ضتقبلية وانخ���راط ال�ضباب يف 
التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة على امل�ضروعات والربامج 
احلكومية اأو اخلا�ضة يف جمالت التعليم والعمل وال�ضحة والبيئة 
والريا�ض���ة والفن���ون كما يق���ود اجله���ود الفعلية بح�ض���ب املوارد 
املتاح���ة عرب املنظمات غ���ر الربحية ل�ضت���دراك اإخفاقاتها. اإن 
تل���ك امل�ضاركة التنموية �ضتكون �ضحي���ة للتعبر عن الراأي وكفالة 
احلقوق ول�ضيما لتلك ال�ضرائ���ح الأقل حظًا اأو قدرة على اإي�ضال 
�ضوته���ا ملتخذ القرار كما اأنها اأداة ج���ادة وفعالة ل�ضمان اجلودة 

وتطويق الف�ضاد الإداري واملايل.
اإّن التطوع يعزز ال���روح الوطنية ول�ضيما يف احلروب والكوارث  ب. 
والأزم���ات حينما يتوح���د املجتمع بجميع تنوعات���ه املناطقية اأو 
املذهبي���ة اأو العرقية فيتفانى يف خدمة غ���ره تطوعًا، متنا�ضيًا 
خالفاته واإنكاره حلقوقه وم�ضاحله الفردية مل�ضلحة اجلماعة. 
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اإّن التط���وع ُيح�ضن م���ن م�ضتوى خدمات ال���وكالت احلكومية  ج. 
بتوفر اخلربة والدعم الفني املهاري اأو اليد العاملة ويتالحم 
مع القطاع اخلا�ص وغر الربحي باجتاه هدف اإجناز املهمة. 
اإّن العم���ل اجلماعي الكبر يعزز ال���روح املعنوية اأي�ضًا حينما  د. 
يعيد املجتمع اكت�ضاف نف�ضه وقدراته الكامنة ويخترب مهاراته 
ف�ضاًل عن اإكت�ضابه مهارات جديدة فيفخر مبنجزاته ويحقق 
الر�ض���ا اجلماعي،اإما بالتغلب على الكارث���ة اأو التخفيف من 
اآثاره���ا وامل�ضارك���ة تاليًا يف ابت���كار واقرتاح احلل���ول العملية 

والتطبيقية النابعة من حاجات املجتمع املحلي. 
اإّن العم���ل التطوعي العاطفي ي�ضه���م ل حمالة يف خلق فر�ضة  ه�. 
ذهبي���ة نحو اإدم���اج اأولئ���ك املهم�ضين���اأو العاطل���ني اأو الذين 
تعر�ض���وا ل�ضدم���ات اأو ح���وادث معينة يف حياته���م و�ضتجعل 
منهم اأ�ضحاء نف�ضي���ًا، م�ضتعيدين ثقتهم بوطنهم. ان التطوع 
ه���و راأ�ص امل���ال الجتماعي الذي ل غنى عن���ه لأي دولة تن�ضد 
التط���ور، يق���ول كوك����ص)Cox(: »اإّن راأ�َص امل���ال القت�ضادي 
ل يكف���ي ل�ضمان �ض���ر املجتمع بال�ضكل املطل���وب فراأ�ص املال 
الجتماعي يتولد من حتم���ل الأفرادللم�ضوؤولية وعملهم �ضويًا 
وتعلمهم اأن يثقوا يف بع�ضهم البع�ص اأمر �ضروري اإذا ما اأردنا 
اأن نتحرك نحو جمتم���ع اأكرث متدنًا ي�ضعر كل فرد من اأفراده 
بقيمت���ه«، يق���ول النبي �ضل���ى اهلل علي���ه و�ضلم:»اإمن���ا تغلبون 
وتن�ض���رون ب�ضعفائكم« الإمام اأحمد، واملراد اأن الأمة حينما 
ر متكّنها من  تهتم بال�ضعيف وغر القادر تكون يف حالة حت�ضّ
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النت�ض���ار والغلبة. فف���ي عام 1999م اأ�ض���در مركز درا�ضات 
املجتمع املدين درا�ضة بعنوان: )املجتمع املدين:العاملي حجم 
القط���اع غر الربحي()1)(، وهي ح�ضيلة �ضل�ضلة من الأبحاث 
الت���ي قاده���ا املرك���ز يف )22( بلدًا حول القط���اع الأهلي وقد 
خل�ضت الدرا�ضة اإىل نتائ���ج ترتبط مب�ضاهمة القطاع الأهلي 

يف القت�ضاد العاملي من اأهمها:
1. ب���رز القطاع الأهل���ي يف بداية القرن الواح���د والع�ضرين القوة 
القت�ضادي���ة الأكرث منوًا ب���ني القطاعات املجتمعي���ة الأخرى، وهو 
كما ع���ربت الدرا�ضة )ق����وة اقت�شادية كرى يف ال����دول التي متت 
درا�شته����ا( فن�ضب���ة الإنف���اق لهذا القط���اع ت�ض���ل يف متو�ضطها اإىل 
)5.7%( م���ن اإجمايل الناجت الداخلي، حيث مّث���ل هذا القطاع ما 

يزيد على تريلون دولر الذي يبوئه مركز ثامن اقت�ضاد عاملي.
2. يف ثمانية بلدان من العينة كانت ن�ضبة النمو يف وظائف القطاع 
الأهلي يف الفرتة الفا�ضلة بني )1990 � 1995م( )24%( اأي بن�ضبة 
�ضنوية تعادل )4%(، واأما منو جممل الوظائف الأخرى فلم يتجاوز 
)8%( اأي )2%( �ضنوي���ًا، وم���ن ث���م فقد قارب منو القط���اع الأهلي 

ثالثة اأ�ضعاف منوها يف القطاعات الأخرى )العام واخلا�ص(.
3.  يوف���ر القط���اع التطوع���ي م���ا يع���ادل )4.8%( م���ن اإجمايل 
الوظائ���ف يف الدول عين���ة الدرا�ضة، وبن�ضبة قطاعي���ة تعادل ثالثة 
اأ�ضعاف ما يوفره قطاع املرافق، واأكرث من �ضعفني مما يوفره قطاع 

)12( جمموعة موؤلفني، الإ�ضهام القت�ضادي والجتماعي يف املنظمات الأهلية 
العربية يف الدول العربية،الأردن- لبنان-م�ضر- تون�ص، 1999م، �ص 20
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الن�ضي���ج، وتقريبًا ن�ضف ما يوفره قطاع النقل، والأهم من ذلك ما 
يعادل )27%( من الوظائف احلكومية.

4.  بين���ت الدرا�ض���ة اأن التو�ضي���ف القطاع���ي للوظائ���ف الثابت���ة 
ومدفوع���ة الأج���ر املرتبط���ة بالأن�ضط���ة التطوعية تت�ض���ف بهيمنة 
ثالث���ة قطاع���ات رئي�ضي���ة: ترتك���ز )30%( م���ن ه���ذه الوظائف يف 
قط���اع التعليم، مقابل )20%( يف قطاع ال�ضحة، و)18%( يف قطاع 

اخلدمات الجتماعية.
وق���د اأظهرت درا�ضة تف�ضيلي���ة)13( اأخرى عن حجم التوظيف الذي 

يولدها القطاع اخلري منذ 1990م – 1995م ح�ضب ما يلي:
البيانالدولة

 وظف القطاع الثالث يف عام 1995م، اإ�ضرائيل
)145( األف �ضخ�ص.

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

يوفر القطاع التطوعي )10،5%( من الوظائف الثابتة.بلجيكا

يف اأمريكا املوظفون يف اجلمعيات غر الربحية )11(اأمريكا

والقطاع اخلري يوظف تقريبًا )10.5%( من جمموع مليون
القوى العاملة.

يوفر القطاع التطوعي )11.5( من الوظائف الثابتة.اإيرلندا

)13( الربكاتي، عمر، درا�ضة بعنوان الأثر القت�ضادي لالأعمال التطوعية، الريا�ص، 1429ه�
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ي�ضاهم التطوع يف زيادة حجم الإنفاق الكلي وبالتايل اإجمايل  و. 
الن���اجت الوطني املعرّب عن الق���وة القت�ضادية من خالل جمع 
التربع���ات »ال�ضدق���ات« اأو دف���ع ال���زكاة الواجبة ث���م اعادة 
توزيعها لتحق���ق العدالة الجتماعية وتعزي���ز القوة ال�ضرائية 

للفقراء واملحتاجني اأو املعوزين.
اإّن التط���وع اأداة وطني���ة مهمة لل�ضعودي���ني اأكدتها درا�ض���ة قام بها 
معل���وي ال�ضهراين ع���ام 2006م بعنوان »العم���ل التطوعي وعالقته 
باأمن املجتمع«)14(، وقد تو�ضل الباحث اإىل اأّن جميع الأدوار الأمنية 
التي يقوم بها املتطوعون هي اأدوار هامة جدًا كالإ�ضهام يف مكافحة 
الت�ض���ول، وم�ضاع���دة املعوزي���ن على مواجه���ة الفق���ر، والإ�ضهام يف 
وقاي���ة اأ�ضر واأطفال نزلء ال�ضجون من الت�ضرد والنحراف والوقاية 
من اجلرمي���ة واأخطار املخ���درات، وم�ضاعدة املجتم���ع يف مواجهة 
الكوارث، مثل احلريق وال�ضي���ول والنفجارات، وم�ضاعدة الأجهزة 

الأمنية يف تعقب املجرمني والإبالغ عن امل�ضبوهني.

)14( ال�ضهراين، معلوي، درا�ضة بعنوان العمل التطوعي وعالقته باأمن املجتمع، 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا�ص، 1428ه�.
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مدرسة

جامعة

حكومة

خاص

إقليمي

دولي



 خامسًا..
أنماط التطوع وتطبيقاته





تتن���وع اأمناط التط���وع بح�ضب املوؤ�ض�ضة اإن كان���ت عامة اأو خا�ضة اأو 
غر ربحية اأو التي متار�ص التطوع لفرتة زمنية حمدودة اأو طويلة اأو 
برنامج ون�ضاط عر�ضي يحقق اأغرا�ضه ثم ينتهي اأو ن�ضاط موؤ�ض�ضي 
دائ���م ومتط���ور كذلك قد يكون التط���وع جزءًا من نتائ���ج امل�ضوؤولية 
الجتماعي���ة للقط���اع اخلا�ص اأو اأن تك���ون املوؤ�ض�ض���ة برمتها قائمة 
عل���ى ن�ضاط التط���وع نف�ضه وميكن تق�ضيم التط���وع على �ضبيل املثال 

ل احل�ضر اإىل ما يلي: 

)Schools Volunteering( 1. التطوع املدر�سي
يع���د التط���وع املدر�ضي م���ن التطبيقات املهمة يف جم���ال التطوع، 
حي���ث اأنه ي�ضاعد عل���ى حتقيق اأه���داف تربوية وقائي���ة واإمنائية 

وعالجية ومن هذه الأمثلة: 
اأ.  ثانوية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مبحافظة �شقراء:

ق���ام عدد م���ن املعلمني يف ثانوي���ة امللك عب���داهلل مبحافظة �ضقراء 
بالتط���وع لتقدمي درو����ص تقوية جمانية لطالبهم خ���الل اختبارات 
الف�ض���ل الدرا�ض���ي الأول وملدة اأ�ضبوعني وعل���ى فرتتني تبداأ الفرتة 
الأوىل من بعد �ضالة الع�ضر حتى اأذان املغرب. والفرتة الثانية من 
بعد �ضالة املغرب وحتى اأذان الع�ضاء، وتاأتي هذه البادرة التطوعية 

من املعلمني جتاه طالبهم مل�ضاعدتهم يف حت�ضني م�ضتوياتهم.
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م�شروع »هذه مدر�شتي« يف متو�شطة حمد اجلا�شر: ب. 

 يف ه���ذه املدر�ضة ل يوجد اأي عام���ل للنظافة منذ عامني، فمنذ اأن 
اأطل���ق مديرها الأ�ضتاذ/ �شيدان ب����ن عبدالرحمن اليامي م�ضروع 
)ه���ذه مدر�ضتي( وهي جماعة الن�ضامى الت���ي تقوم ب�ضيانة املبنى 
املدر�ض���ي، اأ�ضبحت املدر�ضة منوذجًا ح�ضاريًا ورائعًا، حيث يتناوب 
الطالب وب�ض���كل دوري ح�ضب ح�ض���ة الأن�ضط���ة اأو الرتبية البدنية 
اأو الفني���ة ويق���وم جمموعة منه���م بتنظيف املم���رات ودورات املياه 

والف�ضول الدرا�ضية. 
كان الهدف من ذلك هو الرقي باملدر�ضة يف م�ضاف املدار�ص املتطورة 
مثل التجربة اليابانية، حيث اأن امل�ضلمني اأوىل بذلك، للمحافظة على 
البيئ����ة املدر�ضي����ة. وكان من اأبرز نتائج هذا امل�ض����روع هو عدم وجود 
كتاب����ة على جدران املدر�ضة اأو الط����اولت، وكذلك اأي زجاج مك�ضور. 
لق����د مت تغير يف �ضلوك الطالب ب�ضكل وا�ض����ح واأ�ضبح اأولياء الأمور 
ياأت����ون باأنف�ضهم للمدر�ضة ويوؤكدون على �ضرورة م�ضاركة اأبنائهم يف 
فريق �ضيان����ة املبنى املدر�ضي حتى قال اأح����د الطالب »اأ�ضتاذ دعني 

اأم�ضح املمر كاماًل ولكن ل تخ�ضم علي درجة !«. 

)Universities Volunteering( 2. التطوع اجلامعي
نادي حياة بجامعة امللك �شعود:  اأ. 

هو اأول ناد جامعي متخ�ض�ص يف جمال التطوع على م�ضتوى اجلامعات 
ال�ضعودية، تابع لعمادة �ضوؤون الطالب بجامعة امللك �ضعود.
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اأ�ض�ضه طالبان من كلية الطب هما )زياد اليحيى، وبدر العمري( 
رغب���ة يف اإقام���ة برام���ج تطوعي���ة طبي���ة ته���دف اإىل تعزيز روح 
اخلدم���ة املجتمعية لدى ط���الب الطب وتلم�ص حاج���ات املجتمع 
الفعلي���ة، حي���ث اأن ر�ضالة النادي هي اإحي���اء اإرثنا التطوعي لدى 

ال�ضباب ون�ضر الإن�ضانية بالأعمال التطوعية.
وقد اأق���ام النادي العديد من الربامج املتمي���زة والأوىل من نوعها 
يف املج���ال، كربنامج )لبي���ه يا وطن( وهو برنام���ج طبي مل�ضاعدة 
الالجئ���ني يف منطقة جازان خالل اأحداث احلرب يف عام 2010م 
وق���د كان النادي هو اجلهة املدنية الوحيدة على خط النار اآنذاك، 
وح���از على ذلك درع التميز من جامع���ة امللك �ضعود لعام 2010م، 
واأق���ام برنام���ج التط���وع ال���دويل اإىل الهن���د مب�ضارك���ة ع���دد من 
اجلمعيات التطوعية الدولية، وبرنامج رحلة الإن�ضانية وهو برنامج 
طبي يه���دف لتق���دمي اخلدم���ات الإ�ضعافية لزوار احل���رم النبوي 
ال�ضري���ف خ���الل الع�ض���ر الأواخر من رم�ض���ان بالتع���اون مع هيئة 
الهالل الأحمر ال�ضع���ودي، وبرنامج تفطر ال�ضائمني خالل �ضهر 

رم�ضان، والعديد من الربامج التوعوية والتثقيفية الأخرى)15(.
مهرجان جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن: ب. 

تقيم جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن مهرجانًا �ضنويًا ملدة خم�ضة 
اأي���ام يت�ضمن فعاليات العمل التطوع���ي ومعر�ص للفر�ص التطوعية 
وي�ض���ارك ع���ادة اأكرث م���ن )1700( طال���ب وغرهم م���ن من�ضوبي 

)15( موقع نادي حياة – جامعة امللك �ضعود، 2012م،النبذة التعريفية،
www.life-ksu.org
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اجلامع���ة يف فعاليات���ه، ويق���دم املتطوع���ون اأكرث م���ن )10،000( 
�ضاع���ة تطوعية خلدم���ة املجتم���ع يف اأن�ضطة متع���ددة منها برنامج 
رعاية الأيتام وزيارة امل�ضن���ني وموا�ضاة املر�ضى وذوي الحتياجات 
اخلا�ض���ة وزي���ارة دور الرعاي���ة الجتماعي���ة وم�ضت�ضفي���ات الأم���ل 
وت�ضم���ل الزيارات اأي�ض���ا الأ�ضر الفقرة يف بيوته���م وتقدمي الدعم 
له���م وم�ضاعدة بع�ص طالب املرحلة البتدائية واملتو�ضطة والثانوية 
لالرتق���اء مب�ضتواه���م التعليم���ي وتق���دمي دورات تقني���ة متنوعة يف 
احلا�ضب الآيل ودورات تدريبية تعن���ى بتعزيز القدرات ال�ضخ�ضية 

والعتناء بالواجهات البحرية واحلدائق العامة وامل�ضاجد)16(. 

 3.  تطوع املوؤ�س�سات احلكومية
)Governmental Volunteering(

اأطلق����ت اأمانة منطقة الريا�ص حملته����ا لنظافة )20( مليون مرت 
مرب����ع، حتت �ضعار نظاف����ة املليون تبداأ ب�ضعار )ب����ر بال نفايات(، 
يف الثمام����ة مب�ضاركة اإدارة الرتبي����ة والتعليم يف منطقة الريا�ص، 
حي����ث ت�ضتم����ل احلملة عل����ى اأربع مراح����ل للتوعية ونظاف����ة البيئة 
الربي����ة، وقد مت اعتماد يوم اخلمي�ص م����ن كل اأ�ضبوع ولفرتة �ضهر 
كامل، حيث �ضارك يف احلملة كبار موظفي الأمانة وكذلك روؤ�ضاء 
البلدي����ات وطالب املدار�����ص وامل����رور وال�ضرطة واله����الل الأحمر 

والدوريات الأمنية. 

)16( موقع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، 2012م، اأخبار اجلامعة، 
WWW.KFUPM.COM
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وتغط���ي احلملة عددًا من مواقع التن���زه الربية الواقعة قرب ال�ضور 
ال�ضرقي ملطار امللك خالد الدويل �ضمال دوار العوي�ضة، وركزت على 
جمع النفايات املتناثرة يف مواقع التنزه املحددة، اإ�ضافة اإىل توزيع 
م���واد التوعية واأكيا�ص النفايات الكب���رة وال�ضغرة على املخيمات 
واملتنزه���ني، واحتوت احلملة اأي�ضًا عل���ى اإن�ضاء مركز توعية، تقدم 
ع���ددًا من اخلدمات املجانية مثل امل���اء واحلطب واأكيا�ص النفايات 
الكب���رة وال�ضغ���رة، اإ�ضافة اإىل تنظيم م�ضابق���ات وتقدمي جوائز 

قيمة منا�ضبة لع�ضاق الرحالت الربية.

 4.تطوع القطاع اخلا�س»امل�سوؤولية االجتماعية«
)Social Responsibility(

تعد برام���ج خدمة املجتمع من اأهم الربام���ج التي حتر�ص العديد 
م���ن ال�ض���ركات واملوؤ�ض�ض���ات التجاري���ة عل���ى تنفيذه���ا من خالل 
اأن�ضط���ة وفعاليات خمتلفة ، وقد اأخذ مفهوم امل�ضوؤولية الجتماعية 
يف التو�ض���ع والنت�ضار خ���الل ال�ضنوات الأخ���رة ، وحر�ضت �ضركة 
عبداللطي���ف جمي���ل املح���دودة عل���ى تر�ضي���خ ه���ذا املفه���وم منذ 
تاأ�ضي�ضه���ا يف ع���ام 1945 م ، وذلك على يد ال�ضي���خ/ عبداللطيف 
جمي���ل )رحم���ه اهلل( حي���ث كان يحر�ص دائمًا عل���ى امل�ضاهمة يف 
العدي���د م���ن الربامج الجتماعي���ة املختلف���ة، ونتج عن ذل����ك عام 
1003 م تاأ�شي�����س برام����ج عبداللطي����ف جمي����ل خلدم����ة املجتم����ع،  
والت���ي تركز على توفر فر�ص العم���ل لل�ضباب وال�ضابات من خالل 
العدي���د من الأن�ضطة املتنوعة كما اأنها قامت بتنظيم برامج اأخرى 

اإجتماعية و�ضحية ودولية ومن تلك الربامج ما يلي : 
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ب���اب رزق جميل: ه����و الربنامج الذي يركز ب�ضكل مبا�ضر على  اأ. 
جم����الت توفر فر�ص العمل ، فجميع ما كان يقدم يف ال�ضابق 
من قب����ل برامج عبداللطيف جميل خلدم����ة املجتمع يف جمال 
توفر فر�ص العمل اأ�ضبح حت����ت مظلة واحدة وهي مظلة باب 
رزق جمي����ل .  وبدًل م����ن اأن يقدم باب رزق جميل خدماته من 
خ����الل مكات����ب اإدارية معزولة ع����ن الفئ����ة امل�ضتهدفة، فقد مت 
اخل����روج اإىل الأ�ضواق وه����ي من اأهم املناط����ق التي يكرث فيها 
تواجد الباحثني عن فر�ص العمل �ضواء من ال�ضباب وال�ضابات.  
ب.  برنام���ج دع���م امل�شاري���ع ال�شغرة: يعترب ه����ذا الربنامج من 
اأه����م الربام����ج التي يقدمها )ب����اب رزق جمي����ل(، وقد انطلق 
الربنام����ج منت�ضف عام 2004م ، وي�ضتفيد من هذا الربنامج 
ال�ضباب وال�ضابات الذين لديه����م رغبة يف تاأ�ضي�ص م�ضاريعهم 
�ضغ����رة ول يوج����د لديهم راأ�ص امل����ال لهذه امل�ضاري����ع، فيقدم 
له����م الربنامج قرو�ض����ًا ح�ضنة )بدون فوائ����د، اأو ر�ضوم( تبداأ 
م����ن 10،000 ري����ال وحت����ى 150،000 ري����ال �ضع����ودي ، ويتيح 
)ب����اب رزق جميل( الفر�ضة لل�ضداد لفرتة ت�ضل اإىل 4 �ضنوات 

.
برنام���ج المتي���از التج���اري: يعد هذا الربنام���ج اأحد برامج  ج. 
دع���م امل�ضاريع ال�ضغ���رة ، ويتميز هذا الربنام���ج باأنه يقوم 
على جترب���ة اأثبتت جناحها من جانب وتتوف���ر فيها مقومات 
الدع���م وامل�ضاندة من جانب اآخ���ر ، ويقوم )باب رزق جميل( 
عل���ى ح�ضر فر�ص المتياز املوجودة لدي���ه وعر�ضها لل�ضباب 
الباحث���ني عن عمل يف جم���ال امل�ضاريع ال�ضغ���رة بحيث يتم 
تق���دمي قرو�ص ح�ضنة لهم لمتالك حق هذا المتياز ومن ثم 
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ال�ضتفادة منه كن�ضاط جتاري.
برنام���ج متلي���ك �شيارات النق���ل: يعد ه���ذا الربنامج امتدادًا  د. 
لربنام���ج متلي���ك �ضي���ارات الأجرة العام���ة اإذ يق���دم الربنامج 
لل�ض���اب الباحث عن العمل فر�ضة ممي���زة للعمل ك�ضائق �ضيارة 
نق���ل حي���ث ي�ضتطي���ع ال�ض���اب اأن ينقل به���ذه ال�ضي���ارة املعدات 
واخل�ضروات والركاب وغرها من الأ�ضياء التي حتتاج اإىل نقل 
ويبل���غ عدد ال�ضباب الذين ا�ضرتك���وا يف هذا الربنامج اأكرث من 

1000 �ضاب �ضعودي حول اململكة.

)Initiative Volunteering( 5. تطوع املبادرات
ينطلق تط���وع املب���ادرات من �ضخ�ضي���ات نافذة وقيادي���ة ت�ضت�ضعر 
اأهمي���ة احل���راك املجتمع���ي اأو تنطلق م���ن قيادات �ضاب���ة جتمعهم 
غايات مت�ضابهة نحو خدمة ال�ضالح العام ومن اأبرز تلك املبادرات:

منتدى الغد: يعمل املنتدى على رفع م�ضتوى الوعي والهتمام  اأ. 
بق�ضاي���ا ال�ضب���اب وي�ضجع املب���ادرات النوعية الت���ي ت�ضهم يف 
تنميته���م م���ن خ���الل ال�ضراكة م���ع القطاع���ات ذات العالقة 
بال�ضب���اب، واأما عن اآلياته لتحقيق تلك الهداف فهي تنظيم 
منتدى كل عامني لطرح املب���ادرات ومناق�ضة الق�ضايا العامة 
الت���ي ت�ضل���ط ال�ضوء عل���ى ق�ضاي���ا ال�ضباب وتنظي���م لقاءات 
وور����ص عمل دورية ت�ضهم يف اإ�ضاعة مبداأ احلوار والنقا�ص مع 
ال�ضب���اب للتعرف عل���ى م�ضكالته���م واحتياجاتهم يف املجتمع 
والتفاع���ل معه���م وامل�ضارك���ة يف جميع الن�ضط���ة املحلية التي 
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تنفذه���ا املوؤ�ض�ض���ات احلكومية واخلا�ض���ة وموؤ�ض�ضات التعليم 
والتاأهيل والتعريف بالتجارب وامل�ضروعات املحلية والإقليمية 
والعاملي���ة الناجحة يف جم���ال تنمية ال�ضب���اب وال�ضتفادة من 
و�ضائل الت�ضال احلديثة للتعامل مع ال�ضباب وحتقيق اأهداف 

املنتدى)17(.
جمموعة �شاك���ورا اململكة)))(: جمموعة �ضبابية تطوعية تهتم  ب. 
بن�ض���ر الثقافتني ال�ضعودي���ة والياباني���ة يف كال املجتمعني من 
خ���الل فعاليات ثقافي���ة واجتماعية، ومن اأه���داف املجموعة 
تعري���ف املجتمعني ال�ضع���ودي والياباين بثقاف���ة الآخر وتقوية 
رواب���ط ال�ضداق���ة بينهم���ا والت�ضجي���ع عل���ى ال�ضتف���ادة من 
التجربة اليابانية يف تطوير جوانب احلياة املختلفة من خالل 
الندوات واملحا�ضرات التي يقدمها عدد من الكتاب والباحثني 
واملتخ�ض�ضني يف جمالت علوم وفنون وتاريخ اليابان واإن�ضاء 
مرجعي���ة معرفية متمثلة يف قاعدة معلومات عن البلدين وقد 
قامت املجموعة التطوعية بع���دد من الأن�ضطة من بينها عمل 
دورات تعلي���م اللغة اليابانية وعم���ل دورة اليوم الواحد لتعلم 
ف���ن طهي الورق الوريجامي وزراعة �ضجر ال�ضاكورا بالتعاون 
م���ع جمعية زراعة ال�ضاكورا يف اليابان وكلية الزراعة بجامعة 
طوكي���و ودورة تعليم ر�ض���م باأ�ضلوب املاجن���ا والينيمي وعمل 
اأي���ام ثقافي���ة �ضعودية ياباني���ة واإنتاج منتج���ات بطابع ياباين 

�ضعودي مميز.

www.alghadforum.org.sa ،17( منتدى الغد )نحن وال�ضباب �ضراكة(، 2012م(
www.sakura-almamlakh.com ،18( موقع �ضاكورا اململكة، 2012م(
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)Regional Volunteering( 6. التطوع االإقليمي
تاأ�ض�ص عامل التطوع العربي كمبادرة �ضعودية عربية اإقليمية بقيادة 
الأ�ضت���اذ/ خالد حممد احلجاج، وذلك يف اأكتوبر لعام 2006 لن�ضر 

ودعم وتعزيز العمل التطوعي ون�ضر ثقافته يف العامل العربي)19(. 
يعت���رب منت���دى التط���وع العرب���ي م���ن اأكرث مب���ادرات التط���وع نفعا 
للمتطوع���ني، وذلك لأهمية احلم���الت وامل�ضاري���ع والفعاليات التي 
ينفذه���ا ع���امل التط���وع العربي بامل�ضارك���ة والتعاون م���ع عدد كبر 
من اجله���ات الر�ضمية واجلمعيات والهيئ���ات التطوعية التي تعترب 
امت���دادًا لتفعيل ر�ضالة ع���امل التطوع العربي يف ن�ض���ر ثقافة العمل 

التطوعي.ومن اأهم اأن�ضطة املنتدى:
ملتق���ى ع���امل التط���وع العربي: ملتقى لتب���ادل اخلربات بني  اأ. 
املتطوع���ني يف العامل العربي، ويعت���رب اأكرب جتمع للمتطوعني 

واأهم مرجع للعمل التطوعي يف العامل العربي. 
بن���ك العطاء: دليل �ضامل يه���دف خلدمة العمل التطوعي يف  ب. 
جمي���ع جمالته، وذلك عرب قواعد بيانات متخ�ض�ضة لعر�ص 

جميع الربامج والأن�ضطة التي قد يبحث عنها.

www.arabvolunteering.org ،19( موقع منتدى عامل التطوع العربي، 2012م(
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)International Volunteering( 7. التطوع الدويل
  اأطل���ق الحت���اد ال���دويل جلمعي���ات ال�ضلي���ب الأحم���ر والهالل 
الأحم���ر مبادرة عاملية با�ضم »ال�شباب و�شط���اء لتغير ال�شلوك« 
والت���ي تهدف اإىل متك���ني ال�ضباب من ال�ضط���الع بقدر اأخالقي 
رائد يف اإلهام تغير اإيجاب���ي للعقليات واملواقف واأمناط ال�ضلوك 
م���ن خالل ثالثة ركائز هي: متك���ني ال�ضاب، والعمل وفقًا لل�ضالم 
الداخل���ي، والتوا�ضل م���ع املجتم���ع، فركيزة التمك���ني ت�ضعى اإىل 
تطوي���ر امله���ارات لدع���م ثقاف���ة ال�ض���الم ونب���ذ العن���ف باعتماد 
منهجي���ة غر معرفي���ة اأو اأ�ضلوب »م���ن القلب اإىل العق���ل« اأي اأن 
الأحا�ضي����ص واحل�ضور ال�ضخ�ضي والتحليل الفكري ت�ضكل املدخل 
اإىل التعلم،وعنده���ا يتع���رف ال�ضب���اب على الق�ضاي���ا املو�ضوعية 
اأو يط���ورون مهاراته���م بوا�ضطة الألعاب اأو لع���ب الأدوار بوا�ضطة 
متاري���ن الو�ضائل الب�ضري���ة و�ضرد الق�ض����ص، ويف مرحلة ثانية 
يتقا�ض���م ال�ضباب جتاربهم مع الزمالء بع���د ذلك �ضي�ضعى اأولئك 
املتخرج���ون من الربنام���ج لتعميم املعلومات وامله���ارات املكت�ضبة 
بنق���ل تل���ك الثقاف���ة اإىل اأقرانهم م���ن ال�ضب���اب واملتطوعني عرب 
التدري���ب يف جمتمعاته���م املحلية وحتت اإ�ض���راف مدربي مثقفي 
الأقران ثم ينطلق تاليا اأولئك ال�ضباب ملمار�ضة تدريب غرهم. 
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وم����ن اأب����رز م�شاري����ع ال�شباب و�شط����اء لتغير ال�شل����وك والتوا�شل 
يف املرحلة الأوىل )اأمثلة( مايلي:

التنمي����ة امل�شتدام����ة: والتدريب املهني للفئ���ات امل�ضت�ضعفة من  اأ. 
ال�ضباب )�ضراليون(. 

احلمل����ة الإقليمي����ة وامل�شاريع ال�شغرى ح����ول ق�شايا الهجرة  ب. 
)اجلزائر وليبيا واملغرب وتون�ص(. 

تق����دمي اخلدم����ات خ����لل ال�شطراب����ات الجتماعي����ة )ك���وت  ج. 
ديفوار وم�ضر وتون�ص(. 

الدعم النف�شي والجتماعي )باك�ضتان و�ضريالنكا(. د. 
والكلي����ات  املدار�����س  يف  وال�شغ����ار  ال�شب����اب  واأندي����ة  مراك����ز  ه�. 
واملجتمعات املحلية )غانا وفرن�ضا ولبنان ومقدونيا و�ضوي�ضرا(.

دورات يف القيادة )الدمنرك والفلبني( و. 
اإدارة الكوارث )م�ضر وباك�ضتان( ز. 

الإ�شعافات الأولية )م�ضر وفرن�ضا وباك�ضتان( ح. 
ط. التوعي����ة ب�ش����اأن مر�����س الإي����دز وفرو�ش����ه )كولومبي���ا وبابوا 

غينيا اجلديدة(. 
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مزايا

حقوق

التزام



 سادسًا..
قوانين التطوع





ينظم العمل التطوعي باململكة العربية ال�ضعودية عدة اأنظمة تفتقد 
يف جمملها الوعي الكامل وال�ضحيح مبفهوم التطوع العام كما اأنها 
مل ت���رق لأن تكون قانونًا ذا لوائح تنفيذية ي���دار من قبل موؤ�ض�ضات 
اأو قطاع���ات متخ�ض�ضة ذات ا�ضتقاللية اإداري���ة وفنية، واأبرز تلك 
الأنظم���ة الوطني���ة هي: لئح���ة املتطوع���ني لأعمال الدف���اع املدين 
وكذلك الدليل ال�ضرت�ضادي للتطوع بدول جمل�ص التعاون اخلليجي 
وه���و نظ���ام غر مل���زم، وهن���اك نظام طم���وح يجري العم���ل عليه 
مبجل����ص ال�ضورى ال�ضع���ودي يتوقع اأن يكون نظام���ا مبتكرًا ومبدعًا 
يف جع���ل التطوع اأداة تنموية وطني���ة، ي�ضهم يف متكني ال�ضباب على 

التحديد ولي�ص اأداة لإدارة الكوارث والأزمات وح�ضب.

1. الئحة املتطوعني الأعمال الدفاع املدين:
عَرف���ت الالئحة)20( يف مادتها الأوىل، اأعم���ال الدفاع املدين: باأنها 
جميع الإج���راءات والأعم���ال الالزمة حلماية ال�ض���كان واملمتلكات 
العام���ة واخلا�ض���ة م���ن اأخط���ار احلرائ���ق والك���وارث واحل���روب 
واحلوادث املختلف���ة والأوبئ���ة والأمرا�ص واإنقاذ واإ�ضع���اف واإغاثة 
املنكوبني وتاأم���ني �ضالمة املوا�ضالت والت�ض���الت و�ضر العمل يف 
املراف���ق العام���ة وحماي���ة م�ضادر ال���رثوة الوطنية وذل���ك يف زمن 

ال�ضلم وحالت احلرب والطوارئ والكوارث.

www.998.gov.sa ،20( موقع املديرية العامة للدفاع املدين، 2012م(
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كم���ا عرفت جهة التطوع: باأنها اجلهات احلكومية امل�ضرح بها وفق 
اخت�ضا�ضات اأو وفق ما يحدده وزير الداخلية رئي�ص جمل�ص الدفاع 

املدين با�ضتقبال املتطوعني وتدريبهم.
وعرف���ت املتطوع باأن���ه ال�ضخ�ص ال���ذي يتقدم جله���ة الخت�ضا�ص 
بداف���ع من حبه لوطنه ورغب���ة يف امل�ضاركة يف تنفيذ اأعمال وتدابر 
الدفاع املدين والإغاثة يف الداخل واخلارج مبديًا رغبته وا�ضتعداده 
الت���ام يف ت�ضخر كامل اأو بع�ص قدرات���ه واإمكاناته يف خدمة البالد 
وامل�ضاهم���ة يف دف���ع اأخط���ار احل���وادث والكوارث واحل���روب بدون 
مقابل ومتعه���دًا ببذل كل ما ي�ضتطيع من جهد يف �ضبيل اأداء العمل 
التطوع���ي يبتغي من اهلل الأجر والث���واب »و يقت�ضر دور املراأة على 
م���ا ينا�ضب قدرته���ا ول يتعار�ص م���ع الأحكام ال�ضرعي���ة والعادات 
والتقالي���د )مثل الإ�ضعاف���ات الأولية ورعاية الطفول���ة والأمومة يف 

مراكز الإيواء وا�ضتقبال النازحني(«.
واأب���رزت الالئح���ة يف مادته���ا الثانية �ض���روط قبول املتط���وع ثم �ضنفت 
املتطوع���ني يف مادت���ه الثالثة اإىل متط���وع عام ومتط���وع متخ�ض�ص ويف 
مادته الرابعة حددت م�ضاركة املتطوعني يف جمالت خمتلفة من اأبرزها:

اأ.  امل�ضاركة يف عمليات الإنقاذ والبحث عن املفقودين.
ب.  امل�ضارك���ة يف عملي���ات الإ�ضعاف���ات الأولي���ة ونق���ل امل�ضابني 

ملراك���ز الع���الج.
وتق����دمي  ي����واء  والإ الإخ����الء  عملي����ات  يف  امل�ضاع����دة  ج. 

اخلدم����ات الجتماعي����ة.
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الإغاث����ة  عملي����ات  خمتل����ف  تنفي����ذ  يف  د.  امل�ضارك����ة 
الداخلي����ة واخلارجي����ة.
ه�.  امل�ضاركة يف اأعمال احلج.

املقاوم���ة  روح  واإذكاء  لل�ض���كان  املعنوي���ة  ال���روح  و.  رف���ع 
وال�ضمود لديهم.

وتناولت امل���ادة اخلام�ضة تخ�ض�ص املتطوع ون�ضت املادة ال�ضاد�ضة 
تدري���ب املتطوع���ني اأم���ا امل���ادة ال�ضابعة فق���د ح���ددت اللتزامات 

واحلقوق واملزايا ومنها:
:)Obligations( اللتزامات .(

اأ.  احل�ضور والنتظام اأثناء عقد الدورات التدريبية.
ب.  تلبية النداء باأ�ضرع وقت.

ج.  التقيد بالأوامر والتعليمات ال�ضادرة اإىل املتطوع وعدم المتناع 
عن اأداء العمل املكلف به اأو رف�ص ال�ضتمرار فيه بغر عذر.

د.  اللتزام بال�ضدق والأمانة وعدم اإف�ضاء اأ�ضرار العمل املكلف به.
ه�.  اللتزام بال�ضلوك والآداب العامة واحرتام روؤ�ضائه وزمالئه.

اإ�ضع���ار اجله���ة املخت�ض���ة عن اأي تغ���رات تطراأ عل���ى عنوان  و. 
عمله اأو �ضكنه.

ز.  التطوع ملدة ل تقل عن �ضنة جتدد ح�ضب رغبة املتطوع.
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املحافظ���ة على العه���د امل�ضلمة له من مالب����ص ومعدات واأدوات  ح. 
وا�ضتخدامه���ا يف الغر����ص املح���دد له���ا م���ع �ضم���ان اإعادته���ا 
عن���د ترك���ه للعمل التطوعي اأو ع���دم النتظام في���ه لئال تلحقه 

امل�ضوؤولية.
ع���دم الإدلء اأو الت�ضريح باأي معلوم���ات �ضحفية اأو اإعالمية  ط. 

تتعلق بالعمل التطوعي.
:)Rights and Benefits( 1. احلقوق واملزايا

ي�ضم���ح للموظ���ف ال�ضع���ودي العام���ل يف الأجه���زة احلكومية  اأ. 
املتطوع يف اأعم���ال الدفاع املدين بالغياب عن عمله ملدة �ضهر 
كامل لراتب كامل بناء على قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 
248/3 وتاري���خ 1412/5/27ه� ووف���ق ال�ضوابط الواردة يف 
قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 1031 وتاريخ 1406/7/8ه� 

التي تقت�ضي اللتزام بالقواعد الآتية:
1. موافقة كل من اجلهة التي تطوع لديها واجلهة التي يتبعها 

املوظف على م�ضاركته يف اأعمال التطوع.
2. ي�ضدر الوزير املخت�ص اأو رئي�ص امل�ضلحة املخت�ضة القرار 

الإداري اخلا�ص بذلك.
اأية  على  احل�ضول  عمله  عن  املتغيب  للموظف  يحق  ل   .3
مزايا اأو بدلت �ضوى الراتب وبدل النقل ال�ضهري فقط خالل 

فرتة الغياب.
4. األ يرتتب على فتح باب التطوع الإخالل باأعمال الدارة اأو 
الق�ضم اأو الفرع الذي يتبعه املوظف املتطوع وذلك بغياب اأكرث 
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من موظف يف ذلك الق�ضم اأو الفرع.
5. ي�ضتثنى من هذه القاعدة الأ�ضخا�ص الذين ي�ضتلزم تركهم 
 لأعمالهم ت�ضليم ما بحوزتهم من عهد مثل )اأمني ال�ضندوق( 
البدل  توفر  يتعذر  التي  الوظائف  وكذلك  م�ضتودع(  و)اأمني 

فيها فهوؤلء لي�ضمح لهم بالتغيب للم�ضاركة يف اأعمال التطوع.
اأعمال  يف  للم�ضاركة  عمله  عن  املوظف  انقطاع  فرتات  تزيد  ل   .6
التطوع عن خم�ضة واأربعني يومًا بح�ضب القرار خالل ال�ضنة الواحدة.
تق���وم جهة التط���وع بتاأمني املالب����ص وال�ضك���ن وو�ضيلة النقل  ب. 
والعا�ضة املنا�ضبة على نفقتها للمتطوع لأداء عملها التطوعي 
يف حال���ة ع���دم توفر املبال���غ الالزمة من التربع���ات والهبات 

املن�ضو�ص عليها يف املادة )11( من هذه الالئحة.
تعت���رب املدة الت���ي يق�ضيها املتط���وع يف التدري���ب اأو يف العمل  ج. 

التطوعي امتدادًا خلدمته الفعلية يف وظيفته الأ�ضلية. 
يعالج املتطوع الذي ي�ضاب خالل التدريب اأو ممار�ضته العمل  د. 

التطوعي يف امل�ضت�ضفيات وامل�ضتو�ضفات احلكومية.
يجوز للوزير املخت�ص منح املتطوع الذي يقوم باأعمال بطوليه  ه�. 
غ���ر عادي���ة مكاف���اأة مالية وف���ق ال�ضواب���ط واحل���دود التي 

ي�ضدرها رئي�ص جمل�ص الدفاع املدين.
مع عدم الإخالء مبا تقرره الأنظمة الأخرى يعامل املتطوع يف  و. 

حالة الوفاة اأو الإ�ضابة وفق ما يلي:
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1. اإذا تويف املتطوع اأو اأ�ضيب بعجز كلي دائم اأو بعاهة كلية متنعه 
التدريب  اأو  العمل  ب�ضبب  ذلك  وكان  قطعية  ب�ضورة  العمل  من 
التطوعي ي�ضرف له اأو لذويه ال�ضرعيني تعوي�ضًا قيمته )�ضبعون 
التربعات  ح�ضاب  من  ال�ضرف  ويكون  �ضعودي(  ريال  األف 

والهبات املالية يف حالة توفرها اأو من ميزانية جهة التطوع.
اأو  العمل  ب�ضبب  جزئية  عاهة  اأو  بعجز  املتطوع  اأ�ضيب  اإذا   .2
املن�ضو�ص  التعوي�ص  من  ن�ضبة  له  ي�ضرف  التطوعي  التدريب 

عليه يف الفقرة ال�ضابقة تعادل الن�ضبة املئوية للعجز اأو العاهة.
3. حتدد الن�ضبة املئوية النهائية للعجز اأو العاهة مبوجب تقرير 
اللجنة الوطنية الع�ضكرية بعد الت�ضديق عليه من وزير الداخلية.
لوزي���ر الداخلي���ة رئي����ص جمل�ص الدف���اع املدين اأو م���ن ينيبه  ز. 
منح �ضه���ادات �ضكر وتقدير للمتطوعني الذين يبذلون جهودًا 

ملمو�ضه يف اأعمالهم.
لوزي���ر الداخلية رئي�ص جمل�ص الدفاع املدين بناًء على اقرتاح  ح. 
جه���ة التطوع منح الأو�ضم���ة وامليداليات والأن���واط الع�ضكرية 
للمتطوع���ني الذي���ن ات�ضم���ت اأعماله���م بالتف���اين والت�ضحية 

واإنكار الذات.
يتمت���ع املتط���وع الذي تتوف���ر فيه ال�ض���روط املح���ددة بالنظم  ط. 

الع�ضكرية باأولوية اللتحاق باخلدمة بقوات الدفاع املدين.
مين���ح املتطوع الذي ي�ضتم���ر يف تطوعه بانتظ���ام )ملدة ثالث  ي. 
�ضن���وات( متتالية �ضه���ادات تدريب وخربة تعطي���ه الأف�ضلية 
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يف العم���ل بفرق ال�ضالمة والأم���ن ال�ضناعي باملن�ضاآت العامة 
واخلا�ضة عند توفر �ضروط الوظيفة املطلوبة فيه.

متنح جه���ة التطوع لكل متطوع بطاق���ة �ضخ�ضية وفق �ضروط  ك. 
حتددها املديرية العامة للدفاع املدين.

ه���ذا وا�ضتملت باقي امل���واد الأخرى والبالغ���ة )13( مادة على  ل. 
ن���واٍح تنظيمي���ة منه���ا قب���ول التربع���ات وزي املت���ربع وطريقة 
ال�ضتدع���اء وتظلمات املتطوع���ني والدور املناط ب���وزارة املالية 

واملديرية العامة للدفاع املدين وجمل�ص الدفاع املدين.

2. الدليل اال�سرت�سادي للتطوع لدول اخلليج العربي
اأ�ض���درت الأمانة العامة ملجل�ص التعاون ل���دول اخلليج العربية عام 
1423 ه���� نظاما للتطوع: »النظام املوحد للتطوع واإعداد املتطوعني 
لأعمال الدفاع املدين«، يحت���وي على �ضت ع�ضر مادة،عرفت مادته 
الأوىل املتط���وع باأن���ه كل �ضخ����ص يقوم بطوعه واختي���اره للعمل مع 
فريق الدفاع املدين يف ال�ضلم واحلرب والكوارث دون مقابل مادي، 
يدفعه لذلك الواجب والنتماء الإن�ضاين حلماية الأرواح واملمتلكات 
واملحافظ���ة عل���ى ث���روات البالد، عل���ى اأن ينح�ضر عم���ل املراأة يف 
تق���دمي الإ�ضعاف���ات الأولي���ة ورعاي���ة الطفولة والأموم���ة يف مراكز 
الإيواء وا�ضتقبال النازحني وما ينا�ضب طبيعتها بح�ضب ظروف كل 
دولة وفق م���ا ت�ضمح به ال�ضريعة الإ�ضالمية ثم حددت املادة الثانية 

�ضروط املتطوع وحددت املادة الثالثة مهام املتطوع: 
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). يف حالة ال�شلم: 

اإطفاء احلرائق وحما�ضرتها واحلد من انت�ضارها.  اأ. 
ب.  اإ�ضعاف امل�ضابني واإخالء اجلرحى املحتجزين. 

اإيواء امل�ضردين من الكوارث وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم.  ج. 
د.  امل�ضاركة يف اأعمال الإغاثة. 

امل�ضارك���ة يف اأعم���ال ال�ضالم���ة الوقائي���ة وتوزي���ع الن�ض���رات  ه�. 
واملل�ضقات لتوعية املواطن. 

اأي واجبات اأخرى يتطلبها املوقف.  و. 

1. يف حالة احلرب والكوارث: 

اإطفاء احلرائق وحما�ضرتها واحلد من انت�ضارها.  اأ. 
اإ�ضعاف امل�ضابني واجلرحى ونقلهم اإىل اأقرب مركز طبي.  ب. 

امل�ضاهم���ة يف عملي���ات تطهر املخلف���ات النا�ضئة ع���ن املواد  ج. 
الكيماوية وامل�ضعة. 

الإب���الغ عن اأي مواد غريبة ي�ضتبه فيها كاملتفجرات والقنابل  د. 
بالإ�ضافة اإىلالأخطارالأخرى. 

اإر�ضاد املواطنني اإىل املخابئ وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم.  ه�. 
و.  الإنذار بقرب وقوع الأخطار املختلفة. 

للم�ضردي����ن  بالن�ضب����ة  والإي����واء  الإخ����الء  عملي����ات  يف   امل�ضارك����ة   ز. 
واملحا�ضرين.
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ح.  امل�ضاركة يف اأعمال الإغاثة. 
ط.  تقدمي مواد الإغاثة وامل�ضاعدة يف عميات التوزيع.

رفع الروح املعنوية بني ال�ضكان.  ي. 
حرا�ضة املرافق واملن�ضاآت والأحياء.  ك. 

ت�ضغيل و�ضيانة املرافق العامة.  ل. 
م.  اأي واجبات اأخرى يتطلبها املوقف. 

وحددت املادة الرابعة متطلبات اللتحاق بربامج التطوع، وحددت 
امل���ادة اخلام�ض���ة برام���ج تدري���ب املتطوع���ني، فيما ن�ض���ت املادة 

ال�ضاد�ضة على حقوق املتطوعني وهي: 
ي�ضمح للمتطوعني بالنقطاع عن عملهم بعد موافقة جهاتهم  اأ. 
الأ�ضلي���ة يف مواجه���ة الك���وارث الداخلي���ة واخلارجية وذلك 
مبوج���ب طلب يقدم من مدي���ر عام الدفاع امل���دين وت�ضرف 

رواتبهم كاملة من جهة عملهم الأ�ضا�ضية. 
ب.  يقوم الدفاع املدين بتاأم���ني املالب�ص وامل�ضكن والإعا�ضة اأ�ضوة 

برجال الدفاع املدين. 
يقوم الدفاع املدين بتاأمني و�ضيل���ة النتقال املنا�ضبة للمتطوع  ج. 
يف حال���ة ا�ضتدعائه اإذا كان يقطن خ���ارج منطقة العمليات، 
اأو تعوي�ضه مادي���ا عن املبالغ التي تكلفها يف حالة عدم تاأمني 

و�ضيلة النقل. 
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د.  تعت���رب املدة التي يق�ضيها املتطوع يف خدم���ة الدفاع املدين اأو 
يف ال���دورات التدريبية امت���دادًا خلدمته الفعلي���ة يف وظيفته 

الأ�ضلية دون امل�ضا�ص باأي حقوق التي يتمتع بها. 
يج���وز منح املتطوع ال���ذي يبذل جهودا كب���رة ومتميزة اأثناء  ه�. 

تطوعه مكافاأة مالية مقطوعة حتددها اللوائح التنفيذية.
والأو�ضم���ة  التقديري���ة  ال�ضه���ادات  املتطوع���ني  من���ح  يت���م  و. 
وامليدالي���ات والأن���واط الع�ضكرية عن كل عم���ل بطويل يت�ضم 

بالت�ضحية والفداء. 
تطب���ق القوان���ني والأنظم���ة املعم���ول به���ا يف كل دول���ة ب�ضاأن  ز. 
التعوي�ص ع���ن الوفيات اأو الإ�ضابات يف حال���ة اإ�ضابة املتطوع 

اأثناء التدريب اأو يف ميادين العمليات. 
يعو����ص املتطوع غر موظف والذي ي�ضاب اأثناء التدريبات اأو  ح. 

خالل العمليات وفق ما حتدده اللوائح التنفيذية لكل دولة.
مينح كل متطوع بطاقة �ضخ�ضية تثبت انتماءه لهذا العمل.  ط. 
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اأم���ا املادة ال�ضابع���ة فحددت التزامات املتط���وع ويف الثامنة ذكرت 
مزاي���ا التطوع وتن�ص التا�ضعة على قبول تطوع غر مواطن املجل�ص 
والعا�ض���رة ح���الت اإعف���اء املتط���وع واأو�ضحت احلادي���ة ع�ضرة زي 
املتطوع وحددت الثاين ع�ضرة طرق ا�ضتدعاء املتطوع والثالثة ع�ضر 
التحقيق واخلام�ضة ع�ضرة التظلمات وال�ضاد�ضة ع�ضرة توكيل وزراء 

الداخلية اإ�ضدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ النظام. 
اإن النظ���ام كم���ا يت�ضح ي�ضته���دف التطوع يف �ضوء اأه���داف الدفاع 

املدين الذي هو مفهوم جزئي وحمدود من مفهوم التطوع العام. 
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شفافية

مساءلة

المصداقية

تضارب مصالح

إحترام اإلنسانية



 سابعًا..
أخالقيات العمل 

التطوعي





اإن اأخالقي���ات اأي عمل ه���ي املعرب عن ال�ضم���ر والنوايا ال�ضادقة 
الت���ي توجه املتطوع اأو املنظمة التطوعية نحو اأغرا�ص التطوع، فهي 
البو�ضل���ة الوجدانية وحتكي اأي�ضًا عن التطور ال�ضلوكي املدون الذي 

جاء غالبه من التجربة الإن�ضانية للتطوع وحظي بالقبول العام. 

1. تعريف اأخالقيات التطوع
م�ضوؤولي���ات  اإىل  ت�ض���ر   :)Ethics( الأخلقي���ات  تعري���ف  اأ. 
 ،)Actions( وواجب���ات معنوية والتزامات تع���رب عنها اأفع���ال
تك���ون مهم���ة للتقييم باعتبارها جي���دة اأو �ضيئ���ة اأو �ضحيحة اأو 

خاطئة. 
ب.  تعري���ف اأخلقي���ات التط���وع: املواثيق الأخالقي���ة اأو مدونات 
ال�ضل���وك، حي���ث تت�ضم���ن اخلط���ط ال�ضرت�ضادي���ة القيم���ة 
ال�ضلوكية التي مت التوافق عليها يف اإطار املجموعة املعنية لكي 
ميك���ن احلكم على عمٍل ما اأو ممار�ضة اأنه �ضواب اأو خطاأ مبا 
يتفق م���ع امل�ضالح العامة واملب���ادئ. وتعري���ف الأخلقيات: 
امل�ضوؤولي���ات والأدوار واللتزام���ات اإزاء الآخري���ن واح���رتام 
القواعد القانوني���ة وامل�ضالح العامة وتطوير املمار�ضة املهنية 

واحرتام الفئات امل�ضتهدفة. 
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2. املفاهيم والقيم الرئي�سية الأخالقيات العمل 
التطوعي)21(

ال�شفافي���ة )Transparency(: تعن���ي الإف�ض���اح واملكا�ضف���ة،  اأ. 
ب���ني  تدفقه���ا  و�ضم���ان  والبيان���ات،  املعلوم���ات  كل  وتوف���ر 
الأط���راف، وع���دم حجبها عن الراأي الع���ام، وهذه املعلومات 
والبيانات تتعلق ب�ضكل رئي�ضي، بالإعالن عن م�ضادر التمويل 
وامل�ضروع���ات والربام���ج التي تقوم بها املنظم���ات التطوعية، 

اأهدافها وامل�ضتهدفني منها. 
 :)Accountability & Accounting( واملحا�شب���ة  امل�شاءل���ة  ب. 
تعن���ي امل�ضاءلة اإقرار حق اجلمعي���ة العمومية وجمل�ص الإدارة 
مب�ضاءل���ة الأع�ضاء يف حالة خمالف���ة التزاماتهم، واإقرار حق 
ال���راأي العام اأو املجتم���ع يف م�ضاءلة املنظم���ة اإزاء اأي موقف 
اأو ت�ض���رف يت�ضم���ن �ضبه���ة الإخ���الل بامل�ضوؤولي���ة وامل�ضا����ص 
بالأخالقي���ات، وتعن���ي املحا�ضبة »عملية اإلت���زام ال�ضخ�ص اأو 
اجله���ة، بتربير اأو تف�ضر فعل ما«، اإن املحا�ضبة هي فعل اأكرث 
قوة م���ن امل�ضاءلة، حيث اأن الت�ضريع���ات والقواعد )يف لئحة 
اأي منظم���ة تطوعية( حت���دد امل�ضوؤولي���ات يف �ضخ�ص اأو جهة 

معينة، وقد ي�ضل ذلك اإىل تطبيق جزاءات عليه/ عليهم. 

)21( قنديل، د. اأماين، اأخالقيات العمل التطوعي، موؤ�ض�ضة العنود اخلرية، 
الريا�ص، 1430ه�، �ص 32
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ع���دم حتقي���ق منفع���ة �شخ�شي���ة وجتن���ب ت�ش���ارب امل�شالح:  ج. 
ه���ذا املبداأ الأخالقي على درج���ة عالية من الأهمية، وحتاول 
الت�ضريع���ات العاملية احلديثة، و�ض���ع �ضوابط حمددة ملراقبة 
و�ضم���ان حتقيق���ه. ومن هنا ف���اإن ال�ضع���ي اإىل حتقيق املنفعة 
العام���ة للمجتمع، اأو فئات مهم�ضة، ه���و الهدف الرئي�ضي من 
التط���وع، ومن تاأ�ضي����ص منظمات تطوعية، ي�ض���اف اإىل ذلك 
اأن اأح���د �ضم���ات العمل التطوع���ي، واملعاير املح���ددة له، هو 
ع���دم الربحية )Non Profit(، وم���ن ثم فاإن مواثيق ال�ضرف 

الأخالقية املختلفة توؤكد على: 
لهم.  �شخ�شية  منافع  حتقيق  بعدم  املتطوعن  التزام  	•

اإذا حتقق من منظمة تطوعية  للربح: والذي  ال�شعي  عدم  	•
اأن يتجه هذا الربح اإىل تطوير  اأو خدمات، لبد  تبيع �ضلعًا 
املنظمة ذاتها، والإعالن عن ذلك يف امليزانية، وعدم توزيع 

اأي اأرباح على الأع�ضاء اأو جمل�ص الإدارة. 
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امل�شلحة: ل�ضمان النزاهة وجتنب الف�ضاد يف  جتنب ت�شارب  	•
املنظمات التطوعية. وميكن تعريف ت�ضارب امل�ضالح، باعتباره 
وم�ضاحلها  التطوعية  املنظمة  قرارات  فيها  تتاأثر  »عملية 
الإدارة  جمل�ص  اأع�ضاء  لأحد  فردية  م�ضالح  بتوجيهات 
لأموال  الر�ضيد  ال�ضتثمار  على  �ضلبا  يوؤثر  مما  املتطوعني، 
املنظمة، اأو يوؤثر يف الربامج وال�ضيا�ضات، اأو الأبعاد التنظيمية 
ذاتها«. اإذًا امل�ضا�ص بنزاهة العمل التطوعي من خالل حتقيق 
وم�ضلحة  العامة،  امل�ضلحة  ح�ضاب  وعلى  �ضخ�ضية،  م�ضالح 

املنظمة ي�ضكل جوهر، الأبعاد الأخالقية للعمل التطوعي. 
املنتفعني،  املنتفعن: احرتام  واحرتام  والثقة  امل�شداقية  	•
كرامة  احرتام  تعني  اأخالقية  قيمة  امل�ضتهدفة،  الفئات  اأو 
املنتفعني باخلدمات املنظمة، وتقدمي نوعية خدمات عالية 
مقابل  على  حت�ضل  ل  التطوعية  املنظمات  كانت  واأن  حتى 
امل�ضاواة  من  اإطار  يف  اخلدمات  هذه  تقدم  واإن  لها  مادي 
اأخالقية  بقيمة  اللتزام  ذلك  على  يرتتب  التمييز،  وعدم 
اأخرى، وهي بناء الثقة يف املنظمة من جانب املجتمع والراأي 
اكت�ضاب  على  اإيجابا  يوؤثر  مبا  م�ضداقيتها،  وحتقيق  العام 

متطوعني ومانحني لدعم العمل.
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احرتام ا�شتقللية املنظمات التطوعية: يتوجه هذا املبداأ،  	•
القائم يف كل املواثيق للعمل التطوعي، نحو احلكومات، التي 
باحرتام  واملمار�ضات  الت�ضريعات  تلتزم من خالل  اأن  ينبغي 
ا�ضتقاللية هذه املنظمات التطوعية الإرادية، وعدم التدخل 
يف حتديد اأهدافها اأو م�ضروعاتها، اأو ا�ضتبعاد اأ�ضخا�ص من 
الإدارة، اأو فر�ص اأ�ضخا�ص بعينهم، اأو اإلغاء قرارات للمنظمة. 
يلخ�ص ذلك املبداأ املعروف بالإدارة الذاتية وهو اأحد �ضمات 

املنظمات التطوعية والتي ينبغي اأن حترتمها الت�ضريعات. 
اأخالقية  قيمة  هناك  النزاعات:  يف  احلكم  هو  الق�شاء  	•
اأي  ن�ضوب  حالة  يف  اأنه  وهي  املواثيق،  عليها  تركز  اأخرى، 
منازعات اأو خالفات بني احلكومات واملنظمات التطوعية، 
األ تكون اجلهة  ينبغي  اأي�ضًا  امل�ضالح  لتجنب ت�ضارب  فاإنه 
الإدارية اأو التنفيذية طرفًا يف النزاع واحلكم فيه، يف الوقت 
نف�ضه، وهو الأمر الذي يقود اإىل اأن ال�ضلطة الق�ضائية هي 

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



متوفر

مرتب

مؤهل

موثوق به

مالزم

متعاون

معبر

مبادر



 ثامنًا..
سمات التطوع





اإن جناح عملية التطوع تقوم على اأ�ضا�ص جوهري يف اختيار املتطوع 
الذي ي�ضرتط فيه ما يلي:

لأداء  موؤهاًل  يكون  اأن  املتطوع  على   :)Capable( موؤهل   .(
الأطفال  حتى  املوؤهالت  بع�ص  اإن�ضان  فلكل  اإليه  املوكول  العمل 
ال�ضغار والعاجزون ج�ضديًا وفكريًا وعاطفيًا ومن ثم فاإن الأهلية 
منوطة بعملية مالءمة قدرات املتطوع مع فر�ص التطوع املنا�ضبة 
فيجب اأن تكون املهمة مثرة لالهتمام واأن تتطلب بذل اجلهود 
لكت�ضاب معلومات اأو مهارات جديدة ويف حال مل يكف التدريب 
املتطوع  فعلى  املنا�ضب  بال�ضكل  بالعمل  للقيام  املبذولة  واجلهود 
اأن يت�ضرف بقدراته املحدودة وير�ضخ لها واأن يطلب مهمة اأقل 
حتديًا. وعلى املوؤ�ض�ضة من جهتها األ تتوقع من املتطوع ما يفوق 

قدراته وموؤهالته.
1.  متوفر )Available(: على املتطوع اأن يكون متوفرًا لإجناز 
يتوفر  اأن  يجب  متوفرًا  يكون  وحتى  له.  املمنوحة  التطوع  فر�ضة 
اإن  التطوع.  اإىل مكان  التوجه  قادرًا على  يكون  واأن  الوقت  لديه 
جزءًا من امل�ضكلة تتحملها املوؤ�ض�ضات مقدمة اخلدمة »الفر�ضة« 
على  زمنية  قيودًا  ت�ضع  اأنها  كما  النهار  بنهاية  تقفل  فاأغلبها 
فرتات التطوع ف�ضاًل عن البعد اجلغرايف عن �ضكن املتطوع ولذا 
على من�ضقي التطوع بذل جمهود ا�ضايف للتوفيق بني وقت املتطوع 

املتاح والفر�ص التطوعية مل�ضاعدة املتطوع لأن ي�ضبح متوفرًا.
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موثوق به )Reliable(: على املتطوع اأن يكون موثوقًا به اأي اأن   .3
عند  العفة  واأهمها  الخالقية  املتطوع  ا�ضتقامة  اأي  التزاماته  يحرتم 
اأو  ال�ضرقة  التي تقت�ضي حفظ ال�ضياء من  املراأة والأمانة  تعامله مع 
اأو التلف واملتطوع املوثوق به يحافظ على �ضرية املعلومات  من الهدر 
واملوؤ�ض�ضة  امل�ضروع  يعر�ص  قد  مما  لغره  يف�ضيها  فال  اإليه  امل�ضّلمة 

اأو الوكالة الداعية للخطر واأحيانًا دون وعي اأو ق�ضد املتطوع.
ملتزم )Engaged(: ب�ضبب عدم تلقي املتطوعني تعوي�ضات مادية   .4
اأو لي�ص هناك التزام قانوين وظيفي فاإنهم غالبًا ما ي�ضعرون بالرغبة 
فاذا  وقتهم،  به  ميلوؤون  اآخر  عمل  لديهم  يكون  ل  عندما  التطوع  يف 
ي�ضتجيبون  فاإنهم  جديد  ما  بعمل  للقيام  الأ�ضدقاء  بع�ص  مادعاهم 
دون تقدمي الت�ضال وتقدمي العتذار.اإن املتطوع امللتزم �ضبور يوؤدي 

العهود ويلتزم باإجناز املهمة بدقة. 
متعاون )Cooperate(: على املتطوع اأن يتعاون مع اإدارة التطوع   .5
في�ضتجيب للتوجيهات والتعليمات واأن يعمل بروح الفريق مع زمالئه 
عرب  التطوعي  امل�ضروع  من  الرئي�ص  الهدف  على  مركزًا  املتطوعني 
اجناز املهمة واكت�ضاب منافع التطوع.اإن املتطوع اجليد يحافظ على 
ال�ضدقات  بود  ويعزز  ال�ضركاء  فيحفز  التطوع  لبيئة  املعنوية  الروح 
لتحقيق  ال�ضمانة  اإن  واحل�ضد.  والنميمة  الغيبة  عن  مبتعدا  البينية 

التعاون هو اإعالء املتطوع لقيم امل�ضلحة العامة.
فكرته  عن  معربًا  املتطوع  يكون  اأن  قبل   :)Expressive( معر   .6
عليه اأن يكون م�ضتمعًا جيدًا مب�ضاعدة املتكلم على اأن يتحدث بحرية 
الهتمام  بطريق  الفهم  على  ت�ضاعد  التي  ال�ضئلة  وطرح  و�ضراحة 
مبتعدين عن احلدة يف النقا�ص »اجلدل« واملقاطعة والت�ضرع يف اإ�ضدار 
اأو تقدمي الن�ضيحة قبل  اأو القفز اإىل ال�ضتنتاجات  الأحكام امل�ضبقة 
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اأن يطلبها الآخرون. اإن التعبر الفعال بعد ال�ضتماع يحتاج اإىل ر�ضالة 
التاأثر وك�ضب  »معلومات« وا�ضحة يقدمها املتطوع يف كلمات لفر�ص 
�ضوت  ودرجة  اليجابية  والتعبرات  اجل�ضد  لغة  م�ضتخدمًا  امل�ضتمع 
عن  التعبر  من  املتطوع  مُيكن  اجليد  الت�ضال  ان  احلدث.  تنا�ضب 
راأيه بجدية و�ضراحة وهي الفر�ضة الأكرث منا�ضبة يف اأجواء التعاون 

وارتكاب الأخطاء بالتجريب واملحاولة دون اخلوف من العواقب.
حرية  فر�ضة  ي�ضتغل  اأن  املتطوع  على   :)Enterprising( مبادر   .7
اأو خوف  توج�ص  دون  واخلالقة  البتكارية  الأفكار  بطرح  الآراء  تنوع 
كان  حيثما  بها  للت�ضريح  وي�ضعى  الغراب  من  خجل  اأو  التوبيخ  من 
يف  يرتكز  التطوعي  اجلماعي  العمل  اإن  انتظار.  ودون  ممكنًا  ذلك 
جناحه على امل�ضاركة الفعالة الذي ل ي�ضتثني اأحدًا بحجة اجلن�ص اأو 
القدرات اأو القيود الجتماعية اأو الظروف املالية اأو امل�ضاكل ال�ضلوكية، 

اإن اإ�ضهاماتك �ضت�ضنع فرقًا ولو كان �ضغرًا.
مرتب )Organized(: على املتطوع اأن يكون منظمًا يف تنفيذ   .(
املهام حمرتمًا مبداأ التخ�ض�ص وتق�ضيم العمل، منتقاًل بروية من 
اأن  خطوة اإىل اأخرى وفق دليل الإر�ضادات واجلدول الزمني. كما 
اأي�ضًا �ضيعطي انطباعًا  التطوع  احلفاظ على نظافة وجمال مكان 
وجناعة  التخطيط  وجناح  التطوع  م�ضروع  و�ضوح  عن  اإيجابيًا 

التاأهيل والتدريب.
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إتفاق
النفقات

التدريب

وضوح المهمة

اإلشراف والتوجيه

السالمة

التقدير

التظلم



 تاسعًا..
حقوق المتطوع





اإن املتط���وع هو الطرف الأ�ضع���ف يف حلقة التط���وع، لكونه مندفعًا 
بعاطف���ة جمانية »الإيثار«، ويفتقد اأحيانًا للخربة القانونية حلماية 
نف�ض���ه وكفالة اأداء مهمته يف بيئة اآمنة، وعليه فاإن املتطوع من حقه 

احل�ضول على ما يلي: 

عقد  على  املتطوع  يح�ضل  ل  عادة   :)Agreement( اتفاق   .(
فيه  »تعاوين«، يحدد  ما  نوٍع  باتفاق من  ا�ضتعا�ضته  عمل وميكن 
وو�ضف  للمتطوع  التطوع  ونطاق  ومدة  للمتطوع  املنظمة  تعريف 
وكذلك  الوظيفي  بالو�ضف  ي�ضمى  مبا  مقارب  به،  املنوط  الدور 

الت�ضريعات وال�ضيا�ضات العامة الواجب احرتامها.

يتقا�ضى  األ  �ضرطه  التطوع  اإن   :)Expenditure( النفقات   .1
وال�ضفر  التنقالت  البدلت كبدل  با�ضتثناء  العمل  املتطوع مقابل 
ووجبات الطعام ويف بع�ص احلالت الإقامة اأو النرثيات الآخرى 
ك�ضراء اللوازم املكتبية واملكاملات الهاتفية وغرها كما اأن بع�ص 
املنظمات التابعة لالأمم املتحدة كقوات حفظ ال�ضالم اأو اأعمال 
ل  راتبًا حمدودًا  »املتخلف« متنح  النامي  العامل غر  الإغاثة يف 

يقارن على الطالق مبا يتقا�ضاه املتطوع يف مكان عمله الأهلي.

على  احل�ضول  املتطوع  حق  من   :)Training( التدريب   .3
تاأهيل وتدريب كاٍف ومعرتف به للقيام بواجبه التطوعي وتتدرج 
بربامج  مرورًا  »التعريفية«  الأ�ضا�ضية  من  التدريبية  الربامج 
تدريبية متخ�ض�ضة وانتهاًء بالدبلوم التطبيقي والدبلوم العايل 
بل اإن بع�ص الدول ل ت�ضمح للمتطوع مبزاولة الن�ضاط التطوعي اإل 
بعد احل�ضول على هذه ال�ضهادات، وقد اأوجدت هذه ال�ضهادات 
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عملهم  عن  ر�ضمي  تقرير  على  للح�ضول  للمتطوعني  فر�ضًا 
وتدريبهم والبدء يف درا�ضة ما اأو مهنة وتعد ادارة برامج العمل 
املوارد  جمال  يف  املوؤهالت  ذوي  اليها  جتتذب  مهنة  التطوعي 
الدول  بع�ص  ن�ضر  �ضاعد  وقد  التطوعي،  العمل  واإدارة  الب�ضرية 
املنظمات  يف  املتطوعني  مل�ضاركة  الوطنية  معايرها  كاأ�ضرتاليا 

غر ربحية اأثره يف امل�ضداقية.

اأن  للمتطوع  ينبغي   :)Clarity of Mission( املهمة  و�شوح   .4
يعلم اأهداف املهمة التي يقوم بها واأثرها على املجتمع مما يدفعه 
لزيادة الإميان وح�ضن الإتقان وامل�ضاركة يف طرح الأ�ضئلة وتقدمي 
القرتاحات والتفكر يف ابتكار و�ضائل اإبداعية ومفيدة اأو توفر 
نفقات كما قد يعتذر املتطوع عن اأداء املهمة اإذا كانت ل تنا�ضب 

ا�ضتعداداته اأو مهاراته اأو اأولوياته التطوعية.

 :)Supervision and Guidance( والتوجيه  الإ�شراف   .5
ينبغي للمتطوع اأن يخ�ضع لإ�ضراف اإداري خمطط وتوجيه مبا�ضر 
اأن  املوجه  وعلى  العمل  انطالق  عند  الأخطاء  ت�ضحيح  و�ضرعة 
يكون ذا خربة خا�ضة يف التعامل مع املتطوعني باحرتام ولطف 
دليل  وفق  ب�ضرب  املتطوعني  مهارات  حت�ضني  على  وي�ضاعدهم 

اجراءات وار�ضادات مكتوبة.

مكان حمدد )Specific Place(: يحق للمتطوعني احل�ضول   .6
الأ�ضا�ضية  الأدوات  فيه  وتتوافر  ونظيف  مرتب  مكان حمدد  على 
ميار�ص  كي  الأدنى،  حدها  يف  الت�ضال  وو�ضائل  واملكتبية  الفنية 
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الدخول  حرية  لهم  يكفل  كما  املطلوبة  عملهم  مهام  املتطوعون 
واخلروج وحفظ اأ�ضيائهم يف �ضناديق اأو اأرفف خا�ضه ل ي�ضاركهم 

بها بقية املوظفني.

كافة  يخ�ضع   :)Safety & Security( والأمن  ال�شلمة   .7
وتوافر  )التاأمني(  ال�ضحية  للتغطية  عادة  الر�ضميني  املوظفني 
خا�ضة  املتطوعني  ذلك  ي�ضمل  اأن  ويتحتم  والمن  ال�ضالمة  بيئة 
�ضغار ال�ضن اأو الفتيات الالتي قد يتعر�ضن للتحر�ص اجلن�ضي اأو 
�ضنًا  الأكرب  املتطوعني  والعنف ل قدر اهلل من زمالئهم  اليذاء 

اأو من الآخرين.

على  احل�ضول  للمتطوع  يحق   :)Appreciation( التقدير   .(
خاللها  ت�ضكر  احتفال  يف  غرها  اأو  ميدالية  اأو  تقدير  �ضهادة 
الآباء  عند  اأو  الإعالم  يف  خا�ضة  دورهم  اإبراز  مع  جهودهم 
اإ�ضافية  درجات  ملنح  التقدير  يتعدى  وقد  واجلران  والقارب 
اأو ت�ضجيل ك�ضاعات اختيارية وي�ضمل ذلك  على املواد الدرا�ضية 

احل�ضول على اإفادة وتقييم مكتوب جلهود املتطوع.

جهة  على  احل�ضول  للمتطوع  يحق   :)Grievance( التظلم   .9
ي�ضتكي  التي  الدعاوي  اأو  اخل�ضومات  يف  للف�ضل  اخت�ضا�ص 
منها املتطوع ومن جهة عليا يوثق يف قراراتها ي�ضتطيع الو�ضول 
التعاوين  التفاق  ين�ص  اأن  ويف�ضل  عليها  التعدي  عند  حلقوقه 

على تلك اجلهة واجراءات عملها.

115



فوق القانون

سوبرمان

الحزبية

ضعف التدريب

نقص المعلومات

اإلنفعال



 عاشرًا..
الممارسات الثماني 
الخاطئةللمتطوعين





عمل���ت مدي���رًا اإقليميا لهيئ���ة الإغاث���ة الإ�ضالمية العاملي���ة بالأردن 
ع���ام 1991م وكان���ت الهيئة ت�ضج���ع ومتنح املكات���ب املحلية باأنحاء 
اململك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة فر�ض���ة الت�ض���ال املبا�ض���ر مبكاتبه���ا 
باخل���ارج والت���ي بلغ���ت )45( مكتب���ًا فتقوم تل���ك املكات���ب املحلية 
برت�ضيح اأولئك املتطوعني الذين يعملون يف جمع التربعات اأو اإدارة 
الأن�ضطة والربامج واللجان لل�ضفر يف مهمات اإن�ضانية وبالرغم من 
ح�ضن النوايا ال�ضادقة واجلهود الكبرة واملتفانية ال اأنني لحظت 

على اأولئك املتطوعني ما يلي:
الرابطة  وفق  املتطوعني  بع�ص  يت�ضرف  القانون:  فوق   .(
الدينية اأو الوطنية في�ضر عن �ضلوكه التطوعي دون اأن ياأبه بالقانون 
التطوعي  اأو  اخلري  العمل  يف  ال�ضارية  والأنظمة  والت�ضريعات 
النخراط يف  اأن  يعرف  اأن  املتطوع  الواجب على  اأن  مع  الدويل، 
اأن  الن�ضاط العام هو ن�ضاط �ضيا�ضي وان كان غر مبا�ضر، ذلك 
القوانني املرعية واللوائح املف�ضرة لها ل تاأخذ �ضرعيتها من قبولك 
اأو رف�ضها اإمنا ت�ضتمد تاأثرها من ال�ضلطة الت�ضريعية وت�ضتمد قوة 
عنها  خارج  اأي  العقاب  و�ضيطال  التنفيذية  ال�ضلطة  من  نفاذها 
وعلى املتطوع اأن يختار عند رغبته يف التغير، وذلك اإما بال�ضغط 

على امل�ضرعني اأو بالطرق الآخرىاجلائزة �ضرعًا ونظامًا.
التطوعي  العمل  يف  �ضخ�ضيات  علي  مرت  ال�شوبرمان:   .1
فيه  املبالغ  اللطف  غاية  يف  دوره  ويلعب  خائف  انعزايل  بع�ضها 
�ضاعرًا بالدونية مفرت�ضًا هام�ضيته، وبع�ضهم يرى لنف�ضه مطلق 
القوة »مت�ضلط« حني تتملكه نف�ضية فوقية ول�ضيما اإذا كان يتمتع 
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بقيادة دينية اأو رجل اأعمال اأو وريث ن�ضب مبجل اأو ثروة �ضقطت 
امل�ضرحي  الظهور  ودافعه  اأمه،  اأو  اأبيه  ب�ضبب  ال�ضماء  من  عليه 
النظام  على  التمرد  و�ضبيله  بالتجريب،  والرتفيه  والوجاهة 
والإر�ضادات وفر�ص راأيه بالقوة الأبية على بقية املتطوعني دون 
احرتام قوانني العمل التطوعي اجلماعي الذي عماده ثراء الراأي 

والتعاون امل�ضرتك بعد اللتزام باملهمة.
احلزبية وال�شللية: يقول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »بينما كلب   .3
يطيف بركية، قد كان يقتله العط�ص، اإذ راأته بغى من بغايا بني 
فغفر  ف�ضقته،  به،  له  فا�ضتقت  اإ�ضرائيل، فنزعت موقها »خفها« 
وبذله  ال�ضالم  رحمة  �ضعة  اإىل  فانظر  البخاري.  رواه  به«  لها 
يقوم  حينما  ح�ضرًا  اإليك  لرتد  الب�ضر  اأعد  ثم  للكلب  حتى 
الأميال  اآلف  يقطع  وقد  م�ضكورًا  خمل�ص  جمهود  ببذل  متطوع 
هذه  داخل  عرق  اإىل  بل  امل�ضلمني  من  جماعة  اإىل  ينحاز  ولكنه 
اجلماعة وكل ذلك ب�ضبب مرجعية فكرية �ضيقة الأفق متخندقة 
اأو احلركة الدعوية كاأولويات  للعقيدة  اأعوج  على حالها يف فهم 
مقد�ضة ل ميكن اخلروج عنها. اإن بع�ص املتطوعني ميار�ص اأي�ضًا 
�ضلوكيات خاطئة وهو يحول املعاين اجلميلة من اكت�ضاب �ضدقات 
جديدة واإدماج كافة اأفراد املجتمع، اإىل تكتل بغي�ص يقو�ص فيها 

فر�ص الآخرين وين�ضف هدف التطوع وهو: النمو والتنوع.
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التطوع  �ضخامة  من  بالرغم  والتدريب:  التاأهيل  �شعف   .4
برامج  ملراكزاأو  نفتقد  اأننا  اإل  1980م  عام  منذ  املنظم  غر 
هناك  باأن  اخلارجي،علمًا  والتدريب  التاأهيل  يف  متخ�ض�ضة 
اأن تكون وطنية كربى، ويعود  اإىل  حماولت ومبادرات ل ترتقى 
ذلك فيما يبدو للفهم املحدود لفل�ضفة العمل املدين حني �ضخر 
اأكرث  للهداية  و�ضيلة  اأ�ضبح  اأي  الدعوي  الن�ضاط  ملفهوم  التطوع 
للتنمية مما انعك�ص على ثقافة التطوع  منه اجتاهًا ا�ضرتاتيجيًا 
حني ي�ضرتط يف املتطوع فقط احلما�ص والعاطفة اجليا�ضة جتاه 
وميلك  »التدين«  باللتزام  يو�ضف  واأن  العامة  امل�ضلمني  ق�ضايا 
اإدارك اأهمية  اإن �ضعف  احلد الدنى من التنظيم »الن�ضباط«. 
التطوع اأو اآثاره القانونية رمبا مل ت�ضجع املتطوع نف�ضه على تثقيف 
اللكرتوين  اأو  الورقي  الن�ضر  �ضاآلة  امل�ضكلة  يعمق  وما  نف�ضه، 

ونق�ص الإعالم التنموي امل�ضّجع اأو املثقف.
على  اأفراده  ملكة  الغرب  يف  يعجبني  ما  املعلومات:  نق�س   .5
وكتابة  التقارير  اإعداد  ومهارة  الق�ض�ضي  وال�ضرد  التدوين 
اأو  العلمية  اأو  الدبلوما�ضية  البعثات  يف  ذلك  وجتد  الر�ضائل 
باملذكرات  زاخرة  والأمريكية  الأوروبية  فاملكتبة  الرحالت 
ال�ضخ�ضية والأر�ضيف العام الذي يلخ�ص جتارب الأمة يف �ضتى 
ول�ضيما  املعلومات  ونقل  حفظ  من  مكنهم  مما  املو�ضوعات 
قلة  جتد  وعليه  امل�ضتقبلي  التخطيط  اأو  الجتماعية  البحوث  يف 
وقوعهم يف اخلطاأ بل ي�ضعون لتدعيم العمل ال�ضابق والبناء عليه، 
اأعيد تالوة ق�ضة ن�ضاطنا  اأما عن جتربتي مع املتطوعني فاإنني 
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الغاثي اأو الدعوي اأو املدين ونقاط القوة اأو ال�ضعف والتهديدات 
اأو الفر�ص املتاحة يف كل مرة يحل علينا �ضيف جديد »متطوع« 
باأن  علمًا  قناعته،  رحمة  حتت  واأنا  الأول  املربع  من  معه  فاأبداأ 
املتطوع الذي تر�ضله املنظمة ببعد زمني عن الزيارة ال�ضابقة ل 
يتعدى )6( اأ�ضهر، ومن املحتمل اإذا اأح�ضنا الظن فاإنه قد ح�ضل 
يتعدى  ل  ال�ضابقني  املتطوعني  زمالئه  من  �ضفهي  تلخي�ص  على 
اإننا نعي�ص يف العمل اخلري داخل �ضناديق ذات  )15( دقيقة. 
الناجحة ف�ضاًل  الآخر ونعترب جتاربنا  ب�ضبب اخلوف من  حرز، 

عن اخلا�ضرة �ضرًا من الأ�ضرار ل يطلع عليه اإل نخبة النخبة.
املهمة  لتحقيق  طريقه  يف  املتطوع  اأن  اأفهم  خيانة:  �شبه   .6
بروح  اجلماعي  العمل  اأو  اإدارية  مهارات  نف�ضه  لإك�ضاب  ي�ضعى 
الفريق والتاأثر يف الآخرين مع اكت�ضاب �ضداقات جديدة والتمتع 
املتطوعني  بع�ص  حر�ص  اأفهمه  مال  ولكن  النف�ضية  بال�ضحة 
بال�ضعي الواعي لتحقيق مكا�ضب مادية مبا�ضرة اأو غر مبا�ضرة، 
كاأن يتطوع بال�ضفر �ضيفًا ملناطق �ضرق اأ�ضيا اأو اأوروبا – ل اأدري 
ملاذا لي�ص اأفريقيا- وي�ضكن يف فنادق خم�ص جنوم وتذاكر �ضفر 
باذخة  عزائم  اأو  حفالت  و�ضط  الأفق  اأو  الأوىل  الدرجة  على 
م�ضطحبًا معه زوجته »املدام« املن�ضغلة بالأ�ضواق �ضباحًا، فيما 
املوؤمترات  بع�ضهم يف  راأيت  بل  الواجب  ربع  باأداء  املتطوع  يقوم 
�ضخ�ضية  م�ضرتيات  بت�ضجيل  اأو اخلري  العام  املال  على  يتجراأ 
الت�ضال  بكرثة  الوقت  يهدر  وبع�ضهم  الإقامة،  فاتورة  على 
احلديثة  الجتماعية  التوا�ضل  و�ضائط  خالل  من  اأو  باجلوال 
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الكربى يرجع  والطامة  �ضيا�ضية عقيمة،  نقا�ضات  الدخول يف  اأو 
هذا املتطوع مزهوًا منتفخًا تتملكه م�ضاعر الفاحتني فيحكي لك 

ق�ض�ص البطولة على م�ضمع من الب�ضطاء وذوا النوايا احل�ضنة.
ذكاء  ذات  �ضخ�ضيات  التطوعي  العمل  تقود  النفعال:   .7
اجليا�ضة  بالعاطفة  العمرية  مرحلتهم  تت�ضم  �ضباب  اأو  عاطفي 
في�ضطو القلب على العقل،اإن ما يحتاجه العمل التطوعي اأن تكون 
اخلدمة  وحب  اخلر  لبذل  وفيا�ضة  باعتدال  متدفقة  امل�ضاعر 
بعيدًا عن الغلو الذي قد يدفع البع�ص لالندفاع والع�ضوائية نتيجة 
لإن�ضاج  الكايف  الوقت  التخطيط  اأو عدم منح  التخطيط  �ضعف 
الأفكار واختيار الروؤية اأو املكان »املتوقع« اأو املوارد اأو التحالفات 

»ال�ضركاء« اأو الربامج واخلطط التنفيذية ال�ضحيحة.
اخل�شو�شية: اإّن النوايا الطيبة ل ت�ضوغ الختالط املحّرم   .(
 حينما يت�ضور املتطوع اأن املتطوعة غنيمة �ضهلة يف ملتقى عام.
اإّن النف�ص املري�ضة لي�ص مكانها �ضرف اخلدمة ونبالة الفار�ص العربي 
امل�ضلم، ولذا على املنظمني اإعطاء اأهمية كربى لأعرا�ص املتطوعني 
ر وحمايتهم من التحر�ص  واملحافظة عليها ول�ضيما الأطفال الق�ضّ

اجلن�ضي وذلك عرب خلق بيئة يقظة حتكمها قواعد �ضارمة. 
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علمية

تمويل
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تفويض
تأثير

تنفيذ

تصميم



 الحادي عشر..
إدارة التــطـــوع

الرسالة

تنفيذ





)Volunteering  Leadership( 1. قيادة التطوع
يع���رف الأ�ضتاذ في�ض���ل با�ضراحيل القيادة باأنه���ا: »عملية حتريك 
النا����ص نحو اله���دف «، ويعرفها هيم���ان Hyman باأنه���ا: »العملية 
الت���ي يتمكن من خاللها الفرد من توجيه وار�ضاد الآخرين والتاأثر 
عل���ى اأفكاره���م و�ضلوكه���م و�ضعورهم«، ويع���رف القي���ادة الدكتور 
يو�ض���ف احلزمي باأنها »حالة ظرفية لفرد ميلك فطرة وقيم ومعرفة 
ومه���ارات مقبول���ة اجتماعي���ًا وعلميًا ي�ضعى من خالله���ا للتاأثر يف 
الآخري���ن بط���رق اإبداعية مقنعة نحو حتقي���ق الأهداف ال�ضحيحة 
املو�ضوع���ة اأو الت���ي �ضاه���م يف و�ضعه���ا واملنبثقة م���ن روؤية مالئمة 
وحمددة ت�ضم���ن النمو ومواجهة التحديات وحتقيق ال�ضباع املادي 
 )Peter north house( واملعنوي لالأتباع«، ويعرفها بيرت نورث هاو�ص
باأنها »عملية من خاللها يوؤثر فرد يف جمموعة من الأفراد لتحقيق 

هدف م�ضرتك«، ومن ثم فاإن القيادة:
)Process( عملية  	•

)Influence( تاأثر  	•
)Group( جماعة  داخل  تن�ضاأ  	•

)Goal( الهدف  حتقيق  	•
وعلي����ه فاإن قي����ادة التط����وع تنق�ض����م اإىل قي����ادة ا�ضرتاتيجية 

وقي����ادة   تنفيذي����ة.
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:)Strategic Leadership( الإ�شرتاتيجية  القيادة  	•
وهي اجلمعيات العمومية وجمال�ص الإدارة ومديرو العموم وروؤ�ضاء 
القطاع���ات الرتبوي���ة والتطوعية وال�ضبابية »القي���ادة العليا« وتقوم 

القيادة بعدة مهمات اأبرزها:
اإيج���اد روؤي���ة ور�ضال���ة للعم���ل التطوع���ي وو�ض���ع الأه���داف  اأ. 
الإ�ضرتاتيجي���ة النابعة من احتياج���ات املجتمع واأولوياته عرب 
الدرا�ضات وور�ص العمل مب�ضارك���ة اخلرباء اأ�ضحاب التاأهيل 
الأكادمي���ي املعريف والتجربة التطوعي���ة امليدانية ال�ضابقة مع 
اأخذ العتبار باملبادرات الآخرى وطنيًا ودوليًا وعلى القيادات 
اأن يك���ون لديه���ا العل���م مبفه���وم التط���وع واأبع���اده ال�ضيا�ضية 

والجتماعية والقت�ضادية وو�ضائل حتقيق فعاليته وكفاءته.
اإبرام التحالفات والتعاون مع موؤ�ض�ضات املجتمع املدين اخلري  ب. 
ول�ضيما الدولية والإقليمي���ة كاملنظمة العاملية للتطوع ومنظمة 
التط���وع العرب���ي ف�ضاًل عن ال�ض���ركاء يف القطاعات احلكومية 

وابرزها الوزارات والهيئات ذات ال�ضلة بن�ضاط التطوع.
ج.  توفر القيادات التنفيذية وتطوير املوارد الب�ضرية الإ�ضرافية 
املوؤهل���ة والق���ادرة عل���ى اإدارة العم���ل التطوع���ي والتاأكد من 

منا�ضبتها لأغرا�ص واأهداف امل�ضروع.
احل�ضول على الرتاخي����ص القانونية والنظامية من اجلهات  د. 
املخت�ضة وو�ضع النظام ال�ضا�ض���ي وال�ضيا�ضات »الت�ضريعات« 

للعمل التطوعي ولوائحه التنفيذية واأدلة الإجراءات.
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ه�.  تدب���ر التموي���ل ال���الزم م���ن تربع���ات وت�ضهي���الت ومعدات 
لإط���الق امل�ضروع التطوعي وت�ضويق ال�ضراكات والرعايات من 
القطاع الأهلي اخلا�ص اأو التحويل من املوؤ�ض�ضات احلكومية اأو 
ال�ضناديق املتخ�ض�ضة اأو امل�ضاعدات غر امل�ضروطة �ضيا�ضيًا 
من املنظم���ات الدولية وموؤ�ض�ضات النف���ع العام الوطنية. كما 
ت�ضع���ى الإدارة اإىل احلف���اظ عل���ى تلك امل���وارد وا�ضتخدامها 

ال�ضتخدام الأمثل.
و.  �ضمان اأثر التطوع بالت�ضبيك الجتماعي مع موؤ�ض�ضات املجتمع 
املحلي مث���ل املدار�ص واجلامعات واملوؤ�ض�ضات الطوعية باملدن 

ال�ضغرة والأرياف اأو الأحياء.
و�ض���ع موازن���ة تخطيطية ومعاي���ر لقيا����ص الأداء وموؤ�ضرات  ز. 
التحق���ق والرقابة من خ���الل تقارير الأداء على ح�ضن حتقيق 

مهمه التطوع.
وح���دود  املنظم���ة  نط���اق  تر�ض���خ  تنظيمي���ة  ثقاف���ة  خل���ق  ح. 
جهوده���ا والط���رق الت���ي يت���م بها العم���ل »قن���وات الت�ضال« 
)Communications Channels( والعالق���ة ب���ني اأع�ض���اء 
املنظم���ة ونظام معلوم���ات فع���ال ي�ضمن ان�ضي���اب القرارات 
والتوجيه���ات والتعليم���ات واملعرف���ة مب���ا يف ذل���ك التغذي���ة 
الراجع���ة )Feedback( وحرية اجلميع يف امل�ضاركة بالتعبر 
ع���ن اآرائه���م واقرتاحاتهم ثم التاأكيد عل���ى اخالقيات العمل 
التطوعي واحرتام املتطوع���ني و�ضالمتهم وح�ضن التعامل مع 

امل�ضتفيدين من التطوع.
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ط.  التاأك���د م���ن اأن العم���ل التطوع���ي ل تطغ���ى علي���ه امل�ضال���ح 
ال�ضخ�ضي���ة اأو التوجي���ه الفكري جتاه معتق���دات وقيم ت�ضاد 
الدي���ن اأو تهدد الوحدة الوطني���ة ومتا�ضك املجتمع وممار�ضة 
اأي �ض���كل من اأ�ضكال التحيز الطائف���ي اأو املناطقي اأو العرقي 
اأو اجلن����ص او الل���ون واأف�ض���ل و�ضيلة لتحقيق ذل���ك هو التاأكد 

وفح�ص مدخالت التوظيف )عاملني اأو متطوعني(.
ال�ضعي لو�ضع نظام للحوافز واملكافاآت ورعاية احتفالت التقدير  ي. 

لل�ضركاء واملمولني واملتطوعني وامل�ضتفيدين من اخلدمة.
:)Executive Leadership( التنفيذية  القيادة  	•

يتمت���ع املدي���ر وامل�ضرفني بتاأثر كب���ر على بيئة العم���ل وعلى مدى 
�ضعور العاملني باحلرية اأو الر�ضا وعلى حتقيق الهداف كما ميكن 
اأن تتغ���ر ثقاف���ة املنظم���ة اأو الوحدة اأو امل�ض���روع التطوعي مع تغر 
املدير، وم���ن ب�ضرف النظر عن اإمكاني���ات العاملني �ضوف يحدث 

املدير اختالفًا اإما اإىل الأف�ضل اأو الأ�ضواأ.
واأف�ض���ل ا�ضتخ���دام م�ضطلح من�ض���ق عام بدًل م���ن مدير يف العمل 
التطوع���ي ك���ون اأغل���ب العامل���ني متطوعني،حينم���ا ت���ربز املواهب 
القيادي���ة اأكرث م���ن الإداري���ة فالأوىل تعتم���د عل���ى اجلاذبية وقوة 
التاأثر ال�ضخ�ض���ي اأما الثانية فتعتمد على ق���وة الإلتزام التعاقدي 
امل�ضتمدة من الوظيف���ة. ويحتاج من�ضق العمل التطوعي اإىل قدرات 
اإدراكي���ة متكنه من الربط بني النظري���ة وممار�ضة العمل التطوعي 
ونظري���ات الإدارة واحتياجات وم�ضكالت املنظمة واملجتمع وكذلك 
القدرة على الروؤية ال�ضاملة للمنظمة وفهم العالقات بني اأجزائها. 
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ويحت���اج اأي�ض���ًا اإىل املع���ارف املتعلق���ة باأه���داف املنظم���ة والهيكل 
التنظيم���ي والعاملني باأجر واملتطوعني والبيئة املحيطة مبا يف ذلك 
املنظمات ذات امل�ضالح امل�ضرتكة وامل�ضهد الأكرب للمتطوعني ومنها 
حج���م العمل التطوعي وتاأث���ره وطبيعة متطوع���ي الوقت احلا�ضر 
والدواف���ع التي حتف���ز العاملني وامكانياته���م والت�ضريعات واللوائح 

املتعلقة بالأوامر الإدارية وال�ضحة وال�ضالمة.
ويحت���اج املن�ض���ق الع���ام اإىل مه���ارات القي���ادة والتخطي���ط وو�ضع 
لل�ضيا�ض���ات  توجيهي���ة  ار�ض���ادات  وو�ض���ع  والتنظي���م  الأولوي���ات 
والت�ض���اور  والتفوي����ص  الفعال���ة  الق���رارات  واتخ���اذ  واملمار�ض���ات 
والتوا�ضل وحتفيز الآخرين والرتقاء بروح الفريق وعقد املقابالت 
ال�ضخ�ضية والتوجيه والتدريب وا�ضتخ���دام تقنية املعلومات واإدارة 
الوق���ت والإجتماع���ات وكتاب���ة التقاري���ر وبن���اء �ضبك���ة الدعم من 
الزم���الء داخل اأو خارج املنظمة وتقيي���م الربامج بفح�ص املعاير 

واملتطلبات وامل�ضاءلة واتخاذ مايلزم من اجراءات.
اأم���ا ال�ضم���ات ال�ضخ�ضية للمن�ضق فه���ي اللتزام وقب���ول امل�ضوؤولية 
والتعاط���ف م���ع الآخري���ن والرغبة يف التع���ارف وتب���ادل املعلومات 
والنفوذ وح�ضن ال�ضتماع والقبول بالتجديد والبتكار والتكييف مع 
التغير وال�ضرب واملثابرة وال�ضرار واحلزم وروح الدعابة واإن كان 

لنا و�ضف وظيفي للمن�ضق العام فاإنه يتمثل يف الآتي:
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الرتويج للربنامج التطوعي يف املجتمع.  .(
عقد مقابالت �ضخ�ضية مع املتطوعني وتقييمهم واختيارهم.  .1

توجيه املتطوعني وتدريبهم وتطويرهم با�ضتمرار.  .3
امل�ضروفات  جتاوز  عدم  و�ضمان  للربنامج  ميزانية  اإعداد   .4

للتمويل املتوافر.
�ضمان تطبيق ال�ضيا�ضات  والر�ضادات التوجيهية  والجراءات   .5
على الوجه ال�ضليم مما يوفر للمتطوعني ظروف عمل اآمنة وغطاء 
تقدمي  على  وقدرة  النرثية  امل�ضروفات  عن  وتعوي�ضًا  تاأمينيًا، 

اخلدمات بكفاءة ويف نف�ص الوقت حتقيق توقعاتهم ال�ضخ�ضية.

بواجباتهم  املتعلقة  باملعلومات  املتطوعني  اإمداد  �ضمان   .6
ومنحهم فر�ضًا للم�ضاركة يف عمليات اتخاذ القرار.

تقدمي اإ�ضراف م�ضتمر ودعم للمتطوعني �ضواء ب�ضكل مبا�ضر   .7
اأو بوا�ضطة املوظفني باأجر الذين يعملون مع املتطوعني.

ال�ضتفادة الق�ضوى من املهارات واخلربات و�ضاعات العمل   .(
التي يقدمها املتطوعني.

و�ضع وتنظيم اإجراءات تقييم املتطوعني للتاأكيد من مالءمة   .9
كل منهم لوظيفته و�ضمان الأداء اجليد والر�ضا عن العمل.

املتطوعني  وبني  املتطوعني  بني  الفريق  بروح  الرتقاء   .(0
والعاملني باأجر.
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تقدمي املعلومات والدعم للعاملني باأجر الذين ي�ضرفون على   .((
املتطوعني والإ�ضراف عليهم وتدريبهم عند ال�ضرورة.

تقييم طلبات زيادة خدمات املتطوعني.  .(1
�ضمان فعالية جدولة املتطوعني لتوفر التغطية ال�ضرورية.  .(3

تقدمي تقارير �ضهرية ملجل�ص الإدارة تهدف اإىل �ضمان وفاء   .(4
اخلدمات املقدمة باملتطلبات.

املرتبطة  الأمور  يف  املنظمة  با�ضم  املتحدث  بدور  القيام   .(5
بالعمل التطوعي.

و�ضاعات  ومهامهم  املتطوعني  عن  ال�ضجالت  حفظ   .(6
خدمتهم.

اإعادة النظر يف الربنامج با�ضتمرار ل�ضمان تعظيم اإمكانياته.  .(7

)Team Work( 2. العمل اجلماعي
ل اأحد يف احلياة ي�ضتطيع اأن يعمل وحده دون النا�ص فالإن�ضان اإجتماعي 
بطبعه ب����ل وحتى احليوان، ول����ذا فاإن العمل اجلماع����ي �ضرورة متليها 
الفط����رة واحلاج����ة وتخلق بيئ����ة عالية التحفي����ز ومناخًا يقل����ل ال�ضعور 
بالوح����دة ويزي����د م����ن الإح�ضا�����ص بالهوي����ة امل�ضرتكة كما يع����زز اتخاذ 
القرارات ب�ضرع����ة وان�ضيابية يف املعلومات ع����رب تبادلها املبا�ضر وحتد 
من ال�ضراعات عرب التفاهم املبا�ضر، وهناك عوامل اأ�ضا�ضية ل�ضناعة 
فرق العمل وخطوات تنفيذية لبنائه وتقنيات حمددة حلل امل�ضكالت. 
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ويع����رف فري����ق العمل باأن���ه »جماعات يتم اإن�ضاوؤه���ا داخل الهيكل 
التنظيم���ي لتحقي���ق ه���دف اأو مهم���ة تتطل���ب التن�ضي���ق والتفاع���ل 
والتكام���ل بني اأع�ضاء الفريق«، وغاية الفريق هو متكني الأفراد من 
العمل اجلماعي وغالبا م���ا ي�ضتخدم لفظ اجلماعة عندما تتحدث 
عن ديناميكية اجلماعة ولكن عندما يكون احلديث عن التطبيقات 

العملية فاإننا ن�ضتخدم لفظ »فرق العمل«. 
العمل: فريق  �شناعة  عوامل  	•

م�ضاعر  فريقه  يف  يزرع  الناجح  فالقائد   :)Trust( الثقة   .(
اأفراد  اأن  كما  اإليه  ينتمون  الذي  الكيان  ويف  اأنف�ضهم  يف  الثقة 

الفريق نف�ضه يوؤمن بع�ضهم ببع�ص.
الهتمام والتقدير )Interest & appreciation(: لبد من   .1
الفريق  يف  ع�ضو  لكل  اخلا�ضة  بالأ�ضياء  بالعناية  الثقة  عن  التعبر 

واإظهار التقدير ال�ضخ�ضي له.
)Commitment(: اإن قوة النتماء لهدف الفريق  اللتزام   .3
�ضيظهر يف مدى التزام اأع�ضائه بالتعليمات والإر�ضادات وح�ضن 
تنفيذها ولتعزيز ذلك فالبد من تطبيق مبداأ العقوبات واحلوافز.
عمل  فريق  �ضمن  العمل  اإن   :)Cooperation( التعاون   .4
من  الذاتية  وقناعتك  هويتك  من  بجزء  �ضت�ضحي  اأنك  يعني 
اأجل الآخرين ولن يح�ضل التعاون باأن تك�ضب كل �ضيء وتك�ضب 

اجلماعة معك.
التفوي�س )Authorization(: اإن العمل التطوعي قائم على   .5
الت�ضاركية فاملتطوع ع�ضو يف جماعة ولي�ص موظفًا يتلقى الأوامر، 
ولذا فاإن نقل �ضالحيات املدير لي�ضبح من�ضقًا بدل اأن يكون رئي�ضا 
يف  �ضاهموا  كونهم  بالإجناز،  املتطوعون  ويفخر  الثقة،  �ضيعزز 

اتخاذ قرارته وتنفيذه. 
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الفريق: بناء  خطوات  	•

:)Composition of the Group( )11(ت�شكيل الفريق  .(
ينبغي على القائد طرح الأ�ضئلة التالية قبل البدء يف تكوين الفريق:

من الذي يجب اأن ين�ضم للفريق؟  اأ. 
ماهي الأ�ض�ص التي �ضين�ضم على اأ�ضا�ضها للفريق؟ ب. 

اإن القائد الناجح لن يخ�ض���ع للعواطف بل �ضيطبق املعاير العلمية 
واملهنية يف اختيار الفريق باختيار الأع�ضاء املنا�ضبني بحيث ي�ضبح 
كل ع�ضو ذا مهارة وقيمة م�ضافة، يفلح القائد يف توظيفها جميعا.

:)Target Identification( حتديد الهدف  .1
�ضي�ضارك الفريق يف �ضناعة الروؤية »املهمة«، بت�ضجيعهم طرح اأفكارهم 
وامتداحه���م حينما يبتكرون جديدًا، يلي ذلك و�ضع وحتديد الأهداف 
الك���ربى الإ�ضرتاتيجية ثم حتويلها اإىل خطوات �ضغرة �ضت�ضمى خطة 

العمل، ان تلك امل�ضاركة �ضت�ضاعد كثرًا يف اللتزام بها لحقا. 

:)Education & Training( التعليم والتدريب  .3
يختلف كل ع�ضو من الأع�ض����اء يف الثقافة العامة واملعرفة واملهارات 
ذات العالق����ة مبو�ض����وع التط����وع، ول����ذا ي�ضعى املنظم����ون من خالل 
احلوار والنقا�ص اأو الدورات التدريبية الق�ضرة مع ا�ضتخدام و�ضائل 
العر�����ص والإي�ض����اح م����ن رفع م�ضت����وى اجلماعة للدرج����ة التي متكن 
املتطوع����ني يف ح����ده الأدنى من التناغ����م والفهم العمي����ق لالأهداف 

العامة وبيئة التطوع. 

الفقي، د. اإبراهيم، العمل اجلماعي، الراية للن�ضر، القاهرة، 2010م، �ص 15  )22(
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:)Guidance( التوجيه  .4
�ضيت���م اختي���ار املتطوع���ني الأكرث خ���ربة اأو ق���درة فني���ة على منح 
الن�ضائح والإ�ضراف عل���ى اإدارة بقية املتطوعني والتاأكد من ح�ضن 
وج���ودة التنفيذ وت�ضحي���ح الأخطاء، مع مراع���اة الأ�ضلوب الأخوي 
والعر�ص الب�ضيط وال�ضهل والهادف دومًا لإك�ضاب املتطوع التجربة. 

:)Evaluation & Reward( التقييم واملكافاأة  .5
عل���ى منظم���ي التطوع و�ضع معاي���ر وموؤ�ضرات متك���ن من التعرف 
على الأداء وقيا�ضه وخلق التناف�ضية بني جمموعات التطوع للو�ضول 
اإىل الأهداف املرجوة ومكافاأة املجموعات على حتققها مع التاأكيد 
عل���ى اللت���زام بقواع���د ال�ضالمة ونظاف���ة املكان وحماي���ة الأدوات 

امل�ضتخدمة من العبث اأو التلف. 

3. التخطيط مل�سروع تطوعي وتنفيذه
مير التخطيط وتنفيذ امل�ضروع التطوعي باأربع ع�ضر مهمة هي:

:)Project Definition( املهمة الأوىل/ حتديد امل�شروع

قب���ل اتخاذ قرار فيما يتعلق مب�ضروٍع م���ا على امل�ضاركني اأن ياأخذوا 
بالعتبار �ضتة عنا�ضر هي:

ما هو املجتمع الذي ن�ضعى اإىل خدمته ؟  .(
ما هي احلاجة التي ن�ضعى اإىل تلبيتها ؟  .1

ما هي الأمور التي نهتم بالقيام بها ؟  .3
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4.  ماذا ميكننا اأن نفعل ؟
هل يلبي م�ضروعنا خدمة حقيقية ؟  .5

هل يعترب م�ضروعنا م�ضتدامًا ؟  .6
فلننظ���ر يف اإجن���از م�ض���روع متعل���ق بالأه���داف التنموي���ة لالألفية 
الثانية،اإذا بداأت املجموع���ة باختيار املجتمع الذي تريد اأن تخدمه 
ف���اإن ذل���ك ي�ضاعدها على معرف���ة احتياجات املجتم���ع وتقييمها اأو 
اإج���راء م�ضح لذلك املجتمع وحتليل موجودات���ه وحتديد احتياجاته 
وو�ض���ع لئحة ق�ض���رة بامل�ضاري���ع املمكنة ث���م حتلي���ل الإيجابيات 

وال�ضلبيات لختيار امل�ضروع الأن�ضب بالن�ضبة اإىل املجموعة.
املهمة الثانية/ حتديد اأ�شحاب العلقة واإن�شاء فريق امل�شروع 

:)Team Work(

م���ن ه���م الأ�ضخا����ص الذين له���م م�ضلح���ة يف امل�ض���روع؟اأو الذين 
يهتم���ون به والذين قد ي�ضاع���دون ب�ضكل ما،فعليك و�ضع لئحة بهم 
لتجنيده���م يف امل�ض���روع اأو لتاأمني الدعم العين���ي اأو امل�ضاعدة على 

متويل امل�ضروع.
:)Information Collection(  املهم����ة الثالث����ة/ جم����ع املعلوم����ات

كلما كان امل�ضاركون بامل�ضروع ملمني به كان امل�ضروع اأف�ضل، يف بداية 
التخطيط للم�ضروع من املفيد القيام ببحٍث عرب النرتنت والتدقيق 
يف املعلوم���ات يف املكتبة و/اأو الجتم���اع بامل�ضتفيدين املحتملني من 

اخلدمة وباخلرباء يف املو�ضوع للتعلم منهم.
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 املهمة الرابعة/ حت�شر عر�س امل�شروع
:)Prepare the project proposal(

ا�ضرح امل�ضروع يف ن�ضف �ضفحة، ترد فيها على الأ�ضئلة التالية:
ا�ضم املجموعة، ومع من تتعاون. من؟ 

ا�ضم امل�ضروع، وعر�ص املهمة. ماذا؟ 
موقع امل�ضروع. اأين؟ 

اإطار امل�ضروع الزمني. متى؟ 
عر�ص الحتياجات، وعر�ص الروؤية. ملاذا؟ 
تلخي�ص امل�ضروع، واأهداف امل�ضروع. كيف؟  

املهمة اخلام�شة/ و�شع التخطيط وفقاً للمبادئ 
:)Planning(  والعوامل الأ�شا�شية

مبداآن: فكر قبل اأن تفعل،واعمل من العام اإىل اخلا�ص.

اأربعة عوامل: الوقت، واإدارة املعلومات، والنوعية، والتنظيم.

املهمة ال�شاد�شة/ حتديد العمال ال�شا�شية والوظائف 
:)Tasks Distributions( املحددة وتوزيعها

���ر لئحة بالأعمال الأ�ضا�ضية التي ينبغي اإمتامها لبلوغ اأهداف  ح�ضّ
امل�ض���روع، مع حتديد ما ينبغي اإجن���ازه من وظائف معينة لكل عمل 
م���ن الأعمال )من العام اإىل اخلا�ص( وحدد ال�ضخ�ص امل�ضوؤول عن 

كل عمل ووظيفته وعنّي املهلة الأخرة للتنفيذ.
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 املهمة ال�شابعة/ حتديد احتياجات امل�شروع وموجوداته
:)Needs & Availability(

�ضع ج���دوًل مبوجودات امل�ضروع وحاجاته وح���دد م�ضدرًا ما ميكن 
توفره ب�ضهولة واملوارد املحتملة ملا ي�ضعب توفره ب�ضهولة مع البدء 
باأ�ضحاب العالقة ومعارفهم،واأدرج اأ�ضعار الحتياجات التي ينبغي 
�ضراءه���ا وا�ضتخدم لئح���ة احلاج���ات واملوجودات لو�ض���ع موازنة 

امل�ضروع واجمع الأموال الالزمة واح�ضل على كل ماحتتاج اإليه.
:)Risk Management( املهمة الثامنة/ القيام باإدارة الأخطار

ت�ضتمل اإدارة الأخطار القي���ام على ا�ضتباق اخلطر وحماولة جتنبه 
وتطوي���ر خطط بديلة لبع�ص امل�ضاكل وا�ضتباقها )خطط الطوارئ( 
ومعاجل���ة امل�ض���اكل الت���ي تن�ض���اأ وحله���ا اأو تقليل عواقبه���ا الوخيمة 

)احتواء ال�ضلبيات( اإىلاأق�ضى حٍد ممكن.
:)Ready for Execution(املهمة التا�شعة/ التهيوؤ للتنفيذ

تب���داأ هن���ا مرحل���ة تعل���م امله���ارات واإمت���ام التماري���ن والتح�ضر 
للن�ضاط���ات املحددة يف املهم���ة العا�ضرة، هذا وعل���ى امل�ضاركني اأن 
يط���وروا فهمًا اأو�ضع للق�ضية الت���ي يخدمونها واأن يخ�ضعوا للتدريب 
املنا�ضب،وينبغي كذلك حت�ضر خطط الطوارئ املذكورة يف املهمة 

الثامنة »يف حال دعت احلاجة اإىل اللجوء اإليها«.
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:)Execution( املهمة العا�شرة/ التنفيذ

غالب���ًا ما ُيعتق���د اأّن التنفيذ ه���و امل�ضروع بحد ذاته، م���ع اأنه ي�ضكل 
املهم���ة العا�ض���رة من اأ�ضل اأربع ع�ضرة مهمة فف���ي هذه املرحلة يتم 
تنفي���ذ املهم���ة فعلي���ًا )طالء اجل���دار فعليًا وتت���م زي���ارة اليتام اأو 
ت�ضحب علب املنتجات القابلة لإعادة الت�ضنيع من ال�ضوف وتو�ضع 
يف املخ���ازن ا�ضتعدادًا لأخذهااإىل املعامل( وهي اأي�ضًا املرحلة التي 
يكت�ضف فيها امل�ضاركون اإن كان حت�ضرهم منا�ضبًا ومن ثم ح�ضاد 

ثمار اجلهود التي يبذلونها.
 املهمة احلادية ع�شر/ التوثيق والإعلن

:)Documentation & PR(

تتع���دد طرق توثيق امل�ض���روع، �ضواًء قبل التنفي���ذ اأو خالله اأو بعده، 
وذل���ك باإعداد دف���رت يومي���ات امل�ض���روع، والتقاط ال�ض���ور، وجمع 
الي�ض���الت والكتيب���ات... الخ. وي�ضهم التوثي���ق والإعالن اأي�ضًا يف 
تاأمني التموي���ل للم�ضروع وغر ذلك من اأ�ضكال الدعم.اإن من �ضاأن 
الإعالن زيادة الوعي حول امل�ضاألة واإلهام الآخرين،بالإ�ضافةاإىلاأنه 

يوؤّمن نوعًا من التقدير للعاملني على امل�ضروع.
 املهمة الثانية ع�شرة/ الرتتيب واملتابعة

:)Arrangement & Follow Up(
م���ن ال�ضروري اأن يتحمل العاملون عل���ى امل�ضروع م�ضوؤولية الرتتيب 
فيم���ا بع���ده اأي اأن يعرف���وا اأّن العم���ل ل ينجز كلي���ًا اإل بعد تنظيف 
كل �ض���يء واإع���ادة كل غر����ص اإىل مكان���ه والتخل����ص مم���ا ينبغ���ي 
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التخل�ص منه. بعد ذلك، ت�ضمح املتابعة بتحويل امل�ضروع اجليد اإىل 
م�ض���روع ممتاز من خ���الل ا�ضتدامته اأو تك���راره بانتظام �ضواًء عرب 

جهود املجموعة نف�ضها اأو جهود جمموعة اأخرى.
 املهمة الثالثة ع�شرة/ التفكر ال�شرتجاعي والتقييم

:)Retrospective Thinking& Evaluation(
ميك���ن زيادة التعلم اإىل حده الأق�ض���ى من خالل اإعطاء امل�ضاركني 
فر�ضة مراجعة جتربتهم اخلدماتي���ة قبل التنفيذ اأو خالله وبعده. 
ماذا تعلموا ؟ كي���ف ا�ضتفادوا من التجربة؟ ميكن ا�ضتخدام تقييم 
اأوج���ه امل�ضروع كافة لتح�ضينه اأو لتح�ضني امل�ضاريع امل�ضتقبلية. ماذا 
جن���ح وماذا ف�ضل؟ ومل���اذا؟ ينبغي على امل�ضاركني كاف���ة اأن يفكروا 

ويعيدوا التفكر يف امل�ضروع واأن يقيموه.
املهمة الرابعة ع�شرة/ التقدير والعرتاف باجلهود والحتفال 

:)Appreciation & Ceremony(
ينبغ���ي اأن يبداأ التقدير من خالل جع���ل املتطوعني ي�ضكرون النا�ص 
الذي���ن �ضاعدوه���م يف اإط���ار امل�ض���روع )م���ن املعلم���ني اإىلالأه���ل 
اإىلالأخ�ضائي���ني اإىل م�ضوؤول���ني حكوميني... ال���خ(، وينبغي اأي�ضًا 
الع���رتاف بجهود امل�ضارك���ني كافة من خالل مل�ض���ق عن امل�ضروع 
اأو كت���اب اأو زي���ارة يقوم بها امل�ضوؤول عن املنظم���ة اأو رئي�ضها اأو من 
خ���الل �ضه���ادة بامل�ضارك���ة. يجب اأن يتوف���ر ل���دى املتطوعني بع�ص 
ال�ضبل املالئمة لالإحتفال باجلهود التي بذلوها �ضواًء وحدهم اأو مع 

امل�ضاركني الآخرين بامل�ضروع.
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تقييم األسرة

القيم

تنشأة المدرسة

الجامعة
التحفيز

إعالم العام



 الثاني عشر..
 تـنـمـيـة التـطـوع





اإن التعاطي مع التطوع كاأمر طارئ يف حياتنا �ضيحرمنا من اأ�ضا�ص 
اأخالق���ي متني لإدارة عي�ضنا، فالتطوع ه���و ممار�ضة دائمة وُخلق ل 
ميك���ن جتزئته زمانًا ومكانًا فثماره كبرة كما ذكرنا �ضابقا، وحري 
بنا اأن ننميه ونغذيه على الدوام واأن جنعله ثقافة ممنهجة واأ�ضيلة 

ومتوارثة من خالل الأ�ضرة واملجتمع املدين والإعالم العام. 

)Volunteering Culture( 1. ثقافة التطوع
تعريف ثقافة التطوع: جمموعة القيم واملعتقدات والجتاهات  اأ. 
واملعرفة التي ت�ضكل وعي الن�ض���ان و�ضلوكه اإزاء الآخرين واإزاء 
املجتمع ب�ضف���ة عامة لكي يخ�ض�ص الوق���ت واجلهد دون توقع 
عائ���د م���ادي لتحقيق منفع���ة للمجتم���ع ككل او لبع����ص الفئات 

املحتاجة املهم�ضة وذلك ب�ضكل اإرادي ودون اإجبار.
اأهم م�شادر ت�شكيل ثقافة التطوع:  ب. 

التن�ضئة  موؤ�ض�ضات  اأوىل  فهي  الأ�شرة:  الأول،  امل�شدر  	•
الطفل يف  �ضخ�ضية  ت�ضكيل  ت�ضتطيع  التي  وهي  الجتماعية 
والتعاون  الآخرين  يعيق حب  ومبا  النانية  يبتعد عن  اجتاه 
واإر�ضاء القيم الدينية التي تدفع الطفال اإىل فعل اخلر وهو 
بع�ص  فهناك  الأ�ضرة  داخل  ال�ضاحلة  »القدوة«  يتطلب  ما 
الدرا�ضات العربية التي مت تطبيقها على متطوعني للتعرف 
على دوافع التطوع، قد ك�ضفت اأن اأكرث من 50% من العينة 
من  التطوعي  العمل  حب  قيمة  اكت�ضبوا  قد  واإناثًا(  )ذكور 
الأ�ضرة ومن عمق الوازع الديني.. هناك اإ�ضكاليات متعددة 

ترتبط بذلك يف الوقت احلايل �ضوف نعود اإليها فيما بعد.
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العمل  اجتاهات  ويعمق  يتكامل  الذي  الثاين،  امل�شدر  	•
واجلامعة(  )املدر�شة  التعليمية  املوؤ�ش�شة  هو  التطوعي، 

وذلك من خلل:

اإعالء قيم واجتاهات ايجابية ت�ضهم يف ار�ضاء ون�ضر ثقافة   .(
والت�ضامح  الآخر  وقبول  اجلماعي  العمل  قيمة  اأبرزها  التطوع 
واإر�ضاء  والتعاون،  اختالفات(،  هناك  كانت  واإن  )حتى  معه 
املواطنة  فكرة  تعميق  يف  الإ�ضهام  العامة«،  »امل�ضلحة  فكرة 
هذه  املجتمعية..  امل�ضوؤولية  مفهوم  اإر�ضاء   ،)Citizenship(

موؤ�ض�ضات  معها  تتعامل  اأن  ينبغي  مهمة  قيمية  اأبعاد  وغرها 
التن�ضئة الجتماعية واأبرزها املوؤ�ض�ضة التعليمية.

البعد الآخرلإر�ضاء ثقافة التطوع م�ضدره املمار�ضة واعتماد   .1
فكرة احلوافز لدى الن�صء من اأبرز �ضورها: امل�ضروعات البيئية 
املب�ضطة يف موؤ�ض�ضات التعليم، وخدمة املجتمع املحلي، والتعرف 
على احتياجات املجتمع املحلي، وتنظيم الزيارات من اأجل الدعم 
والفئات  اخلا�ضة  الحتياجات  بذوي  تهتم  تطوعية  ملنظمات 

املهم�ضة والفقراء.

ولي�ص  »الأدبية«  �ضورتها  يف  ال�ضياق  هذا  يف  احلوافز  تربز   .3
جزئية،  اأو  كلية  درا�ضية  منح  وتوفر  اجلوائز،  مثل:  املادية 
والهتمام العالمي، واعتبار امل�ضاركة التطوعية خلدمة املجتمع 
»ميزة ن�ضبية« ملن بادر بها الطالب والطالبات فعمل بعد اإنتهاء 
املرحلة التعليمية لت�ضبح جزء من »ال�ضرة الذاتية« لهم.. وهكذا 
وكلها  القيمية،  الأبعاد  تعمق  اأ�ضكال خمتلفة من احلوافز  هناك 
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اأمور معتمدة ومعروفة يف املجتمعات الغربية وهي مكون رئي�ضي 
يف العملية التعليمية لإر�ضاء مبادئ امل�ضاركة وامل�ضوؤولية املجتمعية.
اإبراز  القادرة على  الإعلم: وهي  و�شائل  الثالث،  امل�شدر  	•
وامل�ضاركة  التطوعية  املبادرات  تعك�ص  قيمية«  »منظومة 
العام..  ال�ضالح  اجتاه  يف  اجلماعي  والعمل  املجتمعية 
اأ�ضاليب  اإعالميًا من خالل  توؤثر  ول  تربز  ل  املنظومة  هذه 
الدراما  اأ�ضكال  يف  مراعاتها  خالل  من  ولكن  خطابية 
وما  احلياة«  »�ضناع  )برنامج  املتميزة  والربامج  والفنون 
ال�ضباب  جانب  من  اجلمعيات  ع�ضرات  تاأ�ضي�ص  من  تبعه 
احلديثة  اليجابية  النماذج  اأحد  هو  ال�ضم  نف�ص  حتمل 
على  الأ�ضواء  ت�ضليط  اآخر  جانب  ومن  املرئي(  العالم  يف 
مردود  اإبراز  بهدف  املجتمع  يف  متميزة  تطوعية  مبادرات 

العمل التطوعي. 
امل�شدر الرابع، املجتمع املدين نف�شه م�شدر لثقافة التطوع: واإذا 
كانت موؤ�ض�ضات التن�ضئة الجتماعية املذكورة ت�ضكل امل�ضادر الأ�ضا�ضية 

لثقافة التطوع فاإنه من املهم التاأكيد على املالحظات التالية:
اأولها: اإن هناك م�ضوؤوليات حمددة واأدوار ينبغي اأن يلعبها املجتمع 

املدين ذاته لإر�ضاء ثقافة التطوع من اأبرزها ما يلي:
تخطي الأ�ض���وار التقليدية للمنظمات الأهلي���ة اأو منظمات املجتمع 
املدين للو�ضول اإىل القواعد ال�ضعبية من ناحية واجتذاب املتطوعني 
)خا�ضة ال�ضباب وال�ضابات( �ضمن جمالت اأن�ضطة هذه املنظمات.

147



ثانيه����ا: التعاون والتن�ضيق بني هذه املنظمات واملوؤ�ض�ضات التعليمية 
)املدار�ص واجلامعات( وهناك مناذج متميزة اأمكن فيها ملنظمات 
اأهلية حتقق هذا التعاون والدخ���ول اإىلاأ�ضوار املدار�ص واجلامعات 
لتنظي���م برامج تطوعية - واأحيان���ًا من خالل مع�ضكرات �ضيفية – 
مع الطالب والطالبات من خالل التعلم واكت�ضاب اخلربة واملمار�ضة 

للمو�ضوعات التالية:
الرتبية الت�ضاركية والعمل اجلماعي.  .(

النهو�ص بالبيئة من خالل منظمات اأهلية وطالب مدار�ص   .1
ابتدائية واإعدادية.

يف  معار�ص  اإقامة  خالل  من  خرية  اأعمال  يف  امل�ضاركة   .3
املدر�ضة اأو اجلامعة وبالتن�ضيق مع منظمات اأهلية.

مع�ضكرات �ضيفية يتم تنظيمها بني مدار�ص وجامعات من   .4
جانب ومنظمات املجتمع املدين من جانب اآخر للتدريب املب�ضط 

على احرتام حقوق الن�ضان باملفهوم الوا�ضع.
ثالثه����ا: قناع���ة من جانب قي���ادات منظمات املجتم���ع املدين لفتح 
اأبوابه���ا مل�ضارك���ة الفئات امل�ضتهدفة ذاتها واإر�ض���اء مفاهيم احلوار 

وتبادل الآراء لتطوير عملها وا�ضتقطاب املتطوعني.
رابعه����ا: اجتذاب قيادات م���ن املجتمع املحل���ي امل�ضتهدف مل�ضاركة 
املنظمات التنموي���ة واملنظمات احلقوقي���ة يف م�ضروعاتها وهو بعد 
مه���م يحق���ق ا�ضتدام���ة الربامج وامل�ضروع���ات حتى بع���د ان�ضحاب 

املنظمة من املنطقة.
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2. تعلم االإهتمام »املدار�س«
اإن املدر�ضة ه���ي اخلطوة الرئي�ضة لتنمية وتن�ضئ���ة �ضغار ال�ضن من 
الط���الب على ح���ب اخلدمة والعطاء م���ن خالل رعايته���ا م�ضاريع 
التطوع. وميك���ن للمدر�ضة ا�ضتغالل املنا�ضب���ات والأن�ضطة الوطنية 
والأي���ام العاملي���ة للخدم���ة ال�ضبابية كفر����ص مواتية مث���ل )اأ�ضبوع 

ال�ضجرة، اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.... وغرها(.
وتتخ���ذ الرعاية املدر�ضي���ة مل�ضاريع اخلدمة اأ�ض���كاًل خمتلفة، منها 
اإ�ض���دار الإذن وتعي���ني مدير للخدم���ة املدر�ضية وا�ضتخ���دام موارد 

املدر�ضة والدعم املايل والتقدير.
التعلم عر اخلدمة طريقة تدري�شية:

اإن التعل���م ع���رب اخلدمة طريق���ة تدري�ضية )تربوي���ة( بحيث تدمج 
اخلدم���ة فيها ع���رب منهج املدر�ضة ب�ض���كل يعزز التعل���م ويف الوقت 
نف�ض���ه يوؤمن خدمة حقيقي���ة للمجتمع. ولي�ص كل �ض���كل من اأ�ضكال 
التطوع املدر�ضي يعترب تعلمًا عرب اخلدمة، حتى واإن ت�ضمن عن�ضر 
التقييم والتفكر ال�ضرتجاعي الذي يعزز التعلم الناجت من التجربة 
اخلدماتية. ول�ضك اأن كل من يتطوع يتعلم من التجربة اإل اأن ذلك 
ل يكف���ي ليعت���رب تعلما عرب اخلدم���ة. ينبغي اأن ي�ضم���ل التعلم عرب 
اخلدمة اأهدافًا تعليمية وا�ضحة حتقق، من خالل جتربة اخلدمة. 
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الإ�شرتاتيجيات التدري�شية يف التعلم عر اخلدمة: 

يلج���اأ التعلم عرب اخلدمة اإىل عدد م���ن الإ�ضرتاتيجيات التدري�ضية 
املتنوع���ة الت���ي تكم���ل طريق���ة التدري����ص الأخ���رى دون اأن تلغيه���ا 
كاملحا�ض���رات والقراءات والعرو�ص وم���واد املرئي وامل�ضموع. عادة 
تك���ون اإ�ضرتاتيجيات التعلم عرب اخلدم���ة اأكرث تركيزًا على التلميذ 
وعل���ى التوا�ضل والتفاعل، واأكرث ا�ضتنادًااإىل جتارب احلياة الفعلية 
الأكرث تقليدية، عندها ميكن اللجوء اإليها يف اأي �ضف من ال�ضفوف 

ويف اإطار اأي مادة يجري تعليمها يف املدر�ضة. 
وهن���اك اأدلة عديدة ت�ضتند اإىل اأبح���اث، وت�ضر اإىل اأن التعلم عرب 
اخلدم���ة ذا النوعي���ة العالية يع���زز التعل���م والأداء الأكادميي، ويف 
الوق���ت نف�ضه ينم���ي ال�ضخ�ضية واملواطنية، ويق���دم خدمة حقيقية 
للمجتمع. ومن الفوائد اخلا�ضة التي يوؤمنها التعلم عرب اخلدمة اأنه 
يحفز التالميذ للتعلم كثرًا ويزيد من ح�ضورهم يف بع�ص احلالت. 
وهو اأي�ضًا ي�ضفي بعدًا جديدًا على التعلم، وي�ضاعد التالميذ الذين 
ي�ضع���ب عليهم التعلم من خ���الل طرق التدري����ص املعهودة، كذلك 
يوؤم���ن التعلم عرب اخلدمة فر�ضًا للتالميذ لتطبيق ما تعلموه يف حل 
م�ضاكلهماحلقيقي���ة، كما يظهر يف ه���رم التعلم. ي�ضح هذا الكالم 
خا�ضة فيما يتعلق بن�ضاطات اخلدمة التي تت�ضمن تدري�ص الآخرين 

)امل�ضتوى ال�ضابع من هرم التعلم(. 
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املحا�ضرة %5

القراءة%10
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ويف الط����رق املذكورة كافة يف هرم التعلم، لبد من توفر اأ�ضتاذ كفء 
يوج����ه عملية التعل����م ليتاأكد من الو�ض����ول اإىل املجموعة املنا�ضبة من 
الط����رق التدري�ضي����ة، ومن اإعط����اء التالميذ ال����كالم يف امل�ضتوى ويف 
ال�ضي����اق املنا�ضب����ني. يف امل�ضتويات التي تق����ع يف اأ�ضفل الهرم، ي�ضبح 
املعلم����ون مي�ضرين للم�ض����ار التعلمي وم�ضرفني علي����ه اأكرث من كونهم 
يكتفون باإعطاء املعلومات للتالميذ لكي يحفظوها غيبًا. اأما التالميذ 
فيت�ضارك����ون م����ع الآخري����ن فيما تعلم����وه من خالل جترب����ة اخلدمة، 
فيم����ا ي�ضاعدهم املعلم يف التحقق من �ضح����ة ما تعلموه ودجمه فيما 

يتعلمونه يف ال�ضف، وفهمه يف �ضياقه الأكادميي والجتماعي. 

هرم التعلم )معدل ا�شتبقاء املعلومات بالن�شبة لطرق التعلم املختلفة(: 
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ومم���ا ل �ضك فيه اأنه ينبغي الإقرار بالعوائق العلمية املرتبطة بهذه 
الطريق���ة يف التدري�ص. ذلك اأن القيود الزمنية واملالية وغرها من 
العوائ���ق حتول دون ا�ضرتاك التالمي���ذ يف ن�ضاطات خدماتية تتعلق 
بكل ما يدر�ضون. ومن ثم فعلى املعلمني اإحالل التوازن بني الفعالية 
والعلمي���ة يف اللجوء اإىل طرق تدري�ضية خمتلفة يكمل بع�ضها بع�ضًا 

يف امل�ضار التعلمي. 
اإ�شدار الإذن:

ق���د ي�ضمح املدي���ر بكل ب�ضاط���ة لالإداريني والتالمي���ذ بامل�ضاركة يف 
م�ضاريع اخلدمة وقد يحتاج���ون اإىل احل�ضول على اإذنه قبل البدء 
يف كل م�ض���روع  يف املدر�ض���ة اأو قد ي�ضمح له���م بالقيام باأنواع معينة 
م���ن الن�ضاطات على اأن يكتفوا فقط باإعالمه بها عند قيامهم بها، 
اإل اأن الإذن ل يكف���ي ع���ادة وعلى املديرين اأن يدرك���وا اأن املعلمني 
والتالمي���ذ غالبًا م���ا يرف�ض���ون اأو حت���ى يخ�ضون اتخ���اذ املبادرة، 
فاخل���وف م���ن الإنتق���اد واخل���وف م���ن الف�ض���ل واخلوف م���ن كون 
جناحهم اخلا�ص �ضيوؤدي اإىل �ضعور الآخرين بالتهديد مينع النا�ص 
من جترب���ة اأمر جديد ولتجنب هذه املخاوف عل���ى املدير اأن يخلق 
جوًا ي�ضج���ع الإداريني واملعلمني والتالميذ عل���ى املبادرة اإىل تنفيذ 
ن�ضاطات خدماتية، وقد متكن اإحدى طرق تنفيذ ذلك يف اأن يحدد 
خط���وط توجيهية وا�ضحة للم�ضاري���ع ويف اإعالم املعلمني والتالميذ 
ب���اأن الإذن ميك���ن احل�ضول علي���ه يف حال احرتام ه���ذه اخلطوط 

التوجيهية وقد تت�ضمن هذه اخلطوط التوجيهية ما يلي:
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اإ�ضراف اأحد اإداري املدر�ضة اأو الع�ضاء يف جلنة الأهل.  .(
اخلطوات  اتباع  ي�ضتلزم  قد  الذي  الوا�ضح  التخطيط   .1

الأربع ع�ضرة.
حتديد وقت امل�ضروع �ضمن خطوط توجيهية وا�ضحة )خالل   .3
الف�ضحات، اأو قبل دوام املدر�ضة اأو بعده، اأو خالل بع�ص الفرتات 

الزمنية املحددة(.
تق���دمي التقاري���ر قب���ل امل�ض���روع وخالل���ه وبع���د الإنته���اء   .4
من���ه )ميك���ن ت�ضهي���ل ه���ذه املهم���ة م���ن خ���الل حتدي���د مناذج 

خا�ضة لهذه التقارير(.
احل�ضول على اإذن خطي من الأهل فيما يتعلق بالعمل على   .5
امل�ضروع خارج املدر�ضة، اأو يف غر �ضاعات الدوام املدر�ضي )هنا 

اأي�ضًا ميكن ا�ضتخدام منوذج حمدد لالإذن(.
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مدير الن�شاطات اخلدماتية:

تع���ني العدي���د م���ن املدار����ص �ضخ�ضًا يك���ون م�ض���وؤوًل ع���ن تنظيم 
الن�ضاطات الرتفيهية )احلفالت واملهرجانات والرحالت امليدانية 
والن���وادي والفرق الريا�ضية( من خالل مراجعة ب�ضيطة ملوا�ضفات 
ه���ذا املن�ض���ب ميك���ن ت�ضجي���ع امل�ض���وؤول اأو حت���ى اإلزام���ه بتنظيم 
ن�ضاط���ات اخلدمة اأو توجيه الن�ضاطات املتوفرة نحو اخلدمة، فعلى 
�ضبي���ل املث���ال ميكن ا�ضتخ���دام احلفالت يف متويل ق�ضي���ة ما، وقد 
تدع���و املدر�ضة الطفال امل�ضردين اأو العامل���ني اأو الأيتام اأو تالميذ 
املدار�ص الر�ضمية اإىل مهرجانها ال�ضنوي، وقد تنظم رحلة ميدانية 
اإىل مرك���ز تدريب مهني خا�ص باملعوقني تت�ضمن ن�ضاطًا ي�ضهم فيه 
التالميذ. ه���ذا وباإمكان النوادي والف���رق الريا�ضية اأن ت�ضارك يف 

الن�ضاطات اخلدماتية.
وي�ضتطي���ع مدي���ر الن�ضاطات تنظي���م م�ضاريع خدم���ة اأ�ضبوعية من 
خ���الل العطل اأو بعد الدرا�ضة لعدد من التالميذ يرتاوح بني خم�ضة 
ع�ض���ر وع�ضرين، م���ع اتاحة حري���ة امل�ضارك���ة فيه���ا للجميع كذلك 
باإمكانهتنظي���م م�ضاري���ع لتالمي���ذ م���ن اأعم���ار معين���ة ويف مراحل 
مدر�ضي���ة خمتلفة. هذا وقد تتنقل ن�ضاطات اخلدمة مابني املراحل 
الآنف���ة الذكر، �ضمن م�ضاريع تنا�ضب كل فئة من العمر بهذا ال�ضكل 
يتمت���ع كل تلميذ بفر�ضة امل�ضاركة يف امل�ض���روع كل خم�ضة اأ�ضابيع اأو 
�ضت���ة اأو اقل من خم�ص م���رات يف ال�ضنة اإىل �ضت. م���ع اأن امل�ضاركة 
يف ه���ذه الن�ضاطات لها طابع طوع���ي اإل انه ميكن ت�ضجيع التالميذ 

عليها ولو مرة واحدة يف ال�ضنة.
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ا�شتخدام موارد املدر�شة:

تت�ضم���ن الرعاية املدر�ضي���ة اأحيانًا و�ضع م���وارد املدر�ضة بت�ضرف 
م�ضاري���ع اخلدمة،وقد يت�ضمن ذلك تاأمني حافلة تقل التالميذ اإىل 

مكان امل�ضروع يف حال توفرت لدى املدر�ضة حافالت خا�ضة بها.
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مفوضية سعودية

قانون وطني للتطوع

اليوم العالمي للتطوع



 الثالث عشر..
ماذا نحتاج كسعوديين





على املجتمع اخلري ال�ضعودي اأن يعرف ماذا يريد من اأجل جتميع 
اجلهود الوطنية جتاه اأهداف حمددة:

1. تطلعات العمل التطوعي امل�سرتك
ملتق���ى التط���وع )Volunteer Forum(: انطلق���ت مبادرات  اأ. 
وطني���ة كبرة ول�ضيم���ا يف ال�ضنت���ني املا�ضيت���ني وتعي�ص تلك 
التجارب يف جزر معزولة عن بع�ضها البع�ص، ولذا فاإن اللتقاء 
�ضنوي���ًا يف ور�ص عمل م�ضرتكة �ضتحق���ق التعاون والتن�ضيق مع 

تبادل التجارب واخلربات وتعميم جتارب النجاح. 
قاعدة بيانات )Database(: اإن اأف�ضل عمل لتوفر الطاقات  ب. 
العامل���ة اجلدي���دة الداخلة لعامل التطوع ه���ي اأن جتد ذاكرة 
وطني���ة حتف���ظ بها كل جت���ارب العم���ل التطوع���ي مماميكن 
انطالقه���ا من حيث انتهى العمل التطوعي، ف�ضاًل عن متكني 
الباحث���ني الأكادميي���ني م���ن م���ادة معرفي���ة من اأج���ل تعميم 

درا�ضته وتقييم وتقومي التجربة ال�ضعودية. 
التدري���ب امل�ش���رتك )Joint Training(: نتف���ق �ضوي���ة عل���ى  ج. 
ن���درة الك���وادر ال�ضعودية املحرتفة يف العم���ل التطوعي ولي�ص 
اأمامنا �ضوى ا�ضتجالب اخلربات الدولية والإقليمية والتي قد 
تعجز عن توفرها مب���ادرات وموؤ�ض�ضات حمددة املوارد ولذا 
ف���اإن تكاتف جهود اجلميع يف تنفي���ذ برامج تدريبية م�ضرتكة 
�ضيوف���ر التكالي���ف ويحق���ق خلق ثقاف���ة م�ضرتك���ة ت�ضاعد يف 

التفاهم والتعاون الالحق. 
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 :)Exchanged Promotion( املتب���ادل  الت�شجي���ع  د. 
اإن التناف����ص حالة اإن�ضانية فطرية، و�ض���رورة خللق احلما�ص 
والندف���اع لل�ضعود ولكن على نب���الء العمل التطوعي والقادة 
دعم املبادرات املناف�ض���ة بح�ضور الفعاليات وتوفر اخلربات 
الفني���ة اأينم���ا كان ذلك ممكنًا، ف�ضاًل ع���ن الرتويج لتجارب 
النج���اح، اإن التع���اون املتبادل ه���و ال�ضلوك الر�ضي���د للعقالء 

املقدرين للم�ضلحة العامة والإيثار املوؤ�ض�ضي امل�ضرتك. 
 :)International Participation( الدولي���ة  امل�شارك���ة  ه�. 
تعق���د العديد م���ن املوؤمترات الدولية بالتط���وع وتظافر جهود 
املوؤ�ض�ض���ات واملب���ادرات التطوعي���ة بالتحفي���ز املبك���ر لتل���ك 
امل�ض���اركات والتن���اوب على ح�ضوره���ا �ضيجع���ل متثيلنا اأكرث 
ق���وة وتاأثرًا و�ضيمكننا من جلب اخل���ربات الدولية كممار�ضة 
لتكون ر�ضيدًا معرفيا ميكن تعميمه على جميع فعاليات العمل 

التطوعي ال�ضعودي.
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2.التطلعات الوطنية
 The Saudi Commission( املفو�شي���ة ال�شعودي���ة للتط���وع اأ. 
of Volunteer(: التط���وع تعبر عن حرية الفعل والتعبر يف 

حماية حق���وق اجلماعة املدنية ولذا فاإن اإخ�ضاع تلك احلرية 
ملوؤ�ض�ض���ات بروقراطية عامة �ضيق�ضي على ا�ضتقالليتها ومن 
ثم عطاءها، واملفو�ضية هو اختيار ر�ضيد يجمع مابني التنظيم 
ومرون���ة احل���راك ت�ضمن �ضعي املجتمع لأه���داف وطنية عليا 
وحتقي���ق اأغرا�ص التط���وع الأخرى يف اإخاء وتع���اون ل تناحر 
واإق�ضاء. و�ضتقوم تلك املفو�ضية بالتخطيط التطوعي وقيادة 
الوع���ي الع���ام، والت�ضري���ح للمب���ادرات التطوعي���ة وتر�ضي���د 
�ضلوكه���ا بالرقاب���ة الفني���ة لتحقيق اجل���ودة والكفاي���ة املالية 
ل�ضم���ان ا�ضتثم���ار وتوظي���ف الأم���وال ب�ض���ورة اأمث���ل واأكفاأ، 
ف�ضال ع���ن حمايتها م���ن ال�ضتخدام احلزب���ي اأو ال�ضخ�ضي 

بالتعدي اأو بالتق�ضر.
 :)National law of volunteer( القانون الوطني للتطوع ب. 
اإن قان���ون التط���وع ال�ضعودي �ضوف يطلق وم���ن اأجل تر�ضيخه 
لب���د م���ن اأن ميار�ص يف بيئ���ة قانوني���ة موؤ�ض�ضي���ة كاملفو�ضية 
الت���ي اقرتحتها اأو اأي كيان قانوين اآخ���ر يتمتع بنف�ص املزايا، 
كم���ا يجب علينا ا�ضتقط���اب وجلب اأف�ضل الق���ادة ال�ضعوديني 
اأ�ضحاب املمار�ضة والتجرب���ة امليدانية املالكني للقوة والأمانة 
وت�ضغيله���م يف تلك البيئة لتحقيق اأغرا�ص القانون واملوؤ�ض�ضة، 
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ف���اإن اهلل لي���زع بال�ضلط���ان »الق���ادة« م���ا ل ي���زع بالق���راآن، 
ث���م اإن دلي���ل جناحن���ا �ضيع���رب عن م���دى انت�ض���ار التطوع يف 
املدار����ص واجلامع���ات ال�ضعودي���ة، وازدياد مع���دلت �ضاعات 
التط���وع وقيا�ضها باملع���دلت العاملية يف ال���دول الأكرث تقدمًا 

والأكرث جتربة.
 International Volunteer( للتط���وع  العامل���ي  الي���وم  ج. 
Day(: �ضن�ضتغ���ل الي���وم العامل���ي للتط���وع باإط���الق مبادرات 

وطني���ة تطوعية جديدة واإطالق جائ���زة وطنية كربى ملكافاأة 
املب���ادرات ال�ضابق���ة الأك���رث توفيق���ًا وجناح���ًا، وتاأثره���ا يف 
الو�ضائ���ل الإعالمي���ة والحتف���ال يف جمي���ع املناط���ق بتكرمي 
الباذل���ني للخ���ر من كبار رج���ال اأعمال والعلم���اء واملفكرين 
وكذلك املتطوعني ول�ضيما املراأة والطفل الذين نحن بحاجة 

ل�ضتنها�ص طاقاتهم ال�ضاكنة يف منزلنا. 
اإن من اأف�ضل التو�ضيات)23( الوطنية هي تلك ال�ضادرة عن املوؤمتر 

ال�ضعودي الثاين للتطوع وكانت كما يلي: 

التطوع  نظام  م�ضروع  اإ�ضدار  يف  بامل�ضارعة  املوؤمتر  يو�ضي   .(
باململكة العربية ال�ضعودية )املقرتح( من قبل اللجنة امل�ضكلة بالأمر 
واملوافق  19/4/1424ه�  18594وتاريخ  7/ب/  الكرمي  ال�ضامي 
واملرفوع  2/11/1426ه�  بتاريخ  اجتماع  حم�ضر  مبوجب  عليه 

ال�ضايجي، د. حميد، درا�ضة بعنوان العمل التطوعي اأهميته – معوقاته –   )23(
عوامل جناحه، اأ�ضبار، 2007م
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من قبل اللجنة امل�ضكلة بوزارة الداخلية وكافة اجلهات املعنية برقم 
لنظام  اأ�ضا�ضًا  ليكون  27/11/1426ه  وتاريخ  ف  3/2/5/136/د 
التطوع يف اململكة، وميكن فيما بعد تطويره مبا يتنا�ضب مع ما يرد من 
روؤى ومقرتحات حول تعديل بع�ص بنوده من خالل تطبيقه على اأر�ص 

الواقع ومن خالل اللوائح التي �ضتعد للتنفيذ من قبل تلك اجلهات.
دورات  وتنفيذ  باإعداد  تطوعية  جمعية  اأو  موؤ�ض�ضة  كل  تقوم   .1
للمتطوعني لإتقان املهارات املطلوبة والتي تعينهم على اأداء عملهم 

التطوعي باحرتافية ومهنية عالية.
حث اجلامعات ومراكز البحث العلمي على اإجراء الدرا�ضات   .3

والبحوث املتعلقة بالأعمال التطوعية.
تخ�ضي�ص و�ضام يحمل ا�ضم ملك الإن�ضانية خادم احلرمني   .4
الأفراد  من  املقدم  املميز  التطوعي  للعمل  متنح  ال�ضريفني 

واملوؤ�ض�ضات وفق نظام خا�ص ملنح هذا الو�ضام �ضنويًا.
العمل على بناء وتوفر قاعدة بيانات للعمل التطوعي تتبناه   .5
اجلهات ذات العالقة بالأعمال التطوعية احلكومية والأهلية وتبنى 

على روؤية اإ�ضرتاتيجية وا�ضحة.
مطالبة و�ضائل الإعالم املختلفة املرئية واملقروءة وامل�ضموعة   .6
بتوعية اأفراد املجتمع مباهية العمل التطوعي وحاجة املجتمع اإليه 
ودوره يف التنمية ال�ضاملة، كما يدعو املوؤمتر اإىل اإعداد حمالت 
اإعالمية وا�ضعة على غرار احلمالت التي قامت بها وزارة الثقافة 
والإعالم تهدف اإىل دعم العمل التطوعي واإي�ضال مفهومه اإىل 

اجلمهور ب�ضورة �ضهلة ووا�ضحة.
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يطال���ب املوؤمت���ر بقي���ام جمعي���ة وطني���ة �ضعودي���ة للخدمات   .7
التطوعي���ة ت�ضه���م يف تطوير العم���ل التطوعي يف اململك���ة تخطيطًا 
وتاأهي���اًل وتدريب���ًا وُتفتح لها ف���روع يف خمتلف املناط���ق وتن�ضق مع 

اجلهات العاملة يف اخلدمات التطوعية مبختلف جمالتها.

اأفراده���ا  يطال���ب املوؤمت���ر بتفعي���ل دور الأ�ض���رة يف توجي���ه   .(
للم�ضارك���ة يف الأعمال التطوعي���ة كما يثني املوؤمتر على الدور الذي 
تقوم به املراأة من خدمات تطوعية يف املجتمع ال�ضعودي وم�ضاهمتها 

الفاعلة يف الأعمال اخلرية ويو�ضي بدعم هذا الدور وتطويره.

اطلع املوؤمتر على م�ضودة امل�ضروع الوطني ل�ضغل فراغ ال�ضباب   .9
ويو�ضي  املتطوع،  لل�ضباب  ال�ضعودية  الرابطة  مقرتح  خالل  من 

بال�ضتفادة منها فيما يخدم العمل التطوعي لهذه الفئة.

والأعمال  التطوع  جمال  يف  العاملية  اخلربات  من  ال�ضتفادة   .(0
والإ�ضعاف  الإغاثة  املثال  �ضبيل  وعلى  املجالت  كافة  يف  الإن�ضانية 

واحلماية املدنية.

وامل�ضاريع اخلرية ميول من  التطوعي  للعمل  اإن�ضاء �ضندوق   .((
امل�ضاريع  جدوى  ح�ضب  دخله  ويوزع  وغرها،  والزكوات  الأوقاف 

املنفذة يف كل موؤ�ض�ضة اأو جمعية خرية.
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ت�ضكل جلنة من وزارة ال�ضوؤون الجتماعية واجلهات املنظمة   .(1
ذات  اجلهات  مع  املوؤمتر  هذا  تو�ضيات  تنفيذ  ملتابعة  للموؤمتر 
تنفيذه  ما مت  يو�ضح  القادم  للموؤمتر  عنها  تقريرًا  وتقدم  العالقة 

منها وما مل يتم والعوائق التي حالت دون التنفيذ.
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 الرابع عشر..
 مبادرة العنود
)مركز وارف(





علينا األ نقف منتظري���ن حتقيق تطلعاتنا بل علينا املبادرة الذاتية 
واملمار�ض���ة امليدانية بخو�ص التجارب التطوعية ال�ضبابية املوؤ�ض�ضية 
واأثن���اء الطري���ق نط���ًور ونحدث فرق���ًا ومرون���ة يتمتع به���ا القطاع 
الثالث، اإننا �ضنكون اأداة تنفيذية لال�ضرتاتيجية ال�ضعودية لل�ضباب 

ال�ضادرة عن وزارة التخطيط والتي تهدف اإىل:

1. ملاذا ال�سباب؟ )24(
ي�ض���ر قامو����ص وب�ض���رت اإىل اأن ال�ضب���اب: »فرتة من مراح���ل النمو 

املبكرة بني مرحلتي الطفولة واملراهقة«. 
وق���د اختلف يف حتديد مدى تلك املرحلة، فهل هي بني )15( �ضنة، 
وقد متتد اإىل )30( �ضنة، اأم هو ما حددته الأمم املتحدة باأنها بني 

)15( �ضنة و)24( �ضنة؟ 
يذه���ب علماء الأحياءاإىل اأن مرحل���ة ال�ضباب هي تلك املرحلة التي 
تكتمل فيها كل الأع�ضاء والأجه���زة الوظيفية الداخلية واخلارجية 
يف ج�ض���م الإن�ضان، فيما يذهب علماء النف�ص بالقول اإىل اأن مرحلة 
ال�ضب���اب ترتبط باكتمال البن���اء الدافعي والنفعايل للفرد يف �ضوء 
ا�ضتعدادات���ه واحتياجات���ه ال�ضا�ضي���ة، واكتم���ال منو كاف���ة جوانب 
�ضخ�ضيته الوجداني���ة واملزاجية والعقلية ب�ضكل ميكنه من التفاعل 

ال�ضوي مع الآخرين يف املجال الجتماعي. 

)24( احلزمي، د. يو�ضف، قوانني احلياة اإياك اأن تك�ضرها، دار ابن الأزرق، الريا�ص، 
1432ه�، �ص 83

169



اأم���ا ع���ن �ضمات ال�ض���اب يف تلك املرحل���ة فتحدث عنه���ا د. حممد 
�ضيد فهم���ي بقوله: »تتميز مرحلة ال�ضباب بالتوتر والقلق، وي�ضوبها 
الكثر من امل�ضكالت، �ضواء بالن�ضبة اإىل ال�ضاب اأو اأهله اأو املجتمع، 
فبع���د فرتة طويلة ن�ضبيًا من النمو الهادئ غر امللحوظ وال�ضتقرار 
النفعايل)مرحلة الطفولة(، ي�ضبح الفرد غر متزن وغر م�ضتقر، 
ول ميك���ن التنبوؤ باجتاه���ات ت�ضرفاته، فهو غ���ر قابل لالن�ضياع، 
متم���رد على طلب���ات الأ�ضرة، يرف�ص حترمياته���ا، وغر متاأكد من 
حقيق���ة ذاته، يتعامل مع الكبار ب�ض���يء من احل�ضا�ضية وقدر وا�ضح 
م���ن العن���اد.. وعموما جن���د اأن���ه نتيج���ة للتح���ولت الف�ضيولوجية 
واجلن�ضي���ة والعقلي���ة التي مير بها ال�ضباب تظه���ر حاجات جديدة، 
فق���د اأ�ضب���ح �ضخ�ضًا اآخ���ر يختلف عن كث���ر من رف���اق �ضنه، كما 
ت�ضايقه بع�ص الأف���كار واخلواطر، والرغبات اجلديدة التي خلقها 
في���ه النم���و، ومن ث���م ي�ضعى اإىل احل�ض���ول على تقب���ل الآخرين يف 
و�ضع���ه اجلديد، ويرتتب على كل ذل���ك – على الأقل يف جمتمعاتنا 
املعا�ضرة – وجود اأزمة لدى ال�ضباب، وهذه الأزمة تكون اأكرث حدة 
بالن�ضب���ة للذين ين�ضج���ون مبك���رًا، لأن النمو اجل�ضم���ي واجلن�ضي 
ق���د ل يوازيه منو عقل���ي واجتماعي، بالإ�ضاف���ة اإىل اندفاعهم اإىل 
البتعاد ع���ن اأترابهم والإن�ضحاب وحماول���ة الإنتماء اإىل جماعات 
الكبار الذي���ن ل يبدون -عادة- ترحيب���ا بالقادمني اجلدد، وتدفع 
هذه التحولت اخلطرة اأحيانًا يف نفو�ص ال�ضباب انفعالت اخلوف 
م���ن الذات بعد اأن اأ�ضبحت غر ماألوفة له���م ولالآخرين، وبخا�ضة 
الآباء نتيجة للخالفات معه���م وامل�ضتقبل الذي يبدو غام�ضًا ومليئًا 
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بالحتمالت وي�ضاحب ذلك القلق والتوتر �ضهولة ال�ضتثارة وق�ضم 
الظاف���ر وبع����ص الل���وازم الطبيعي���ة اأو الع�ضبية، كم���ا يغلب على 
ال�ضب���اب تقلب احلال���ة املزاجية، واأخط���ر ما يف اأزم���ة املراهقة اأو 
 .»)Identity Crisis(بداية ال�ضباب هي ما يعرف با�ضم اأزمة الهوية
ويواج���ه بع����ص ال�ضب���اب ال�ضع���ودي مبا يحم���ل من �ضم���ات نف�ضية 
وبيولوجي���ة وف�ضيولوجية م�ضكالت عدة يف تلك املرحلة العمرية بني 

)15( �ضنة و)24( �ضنة اأبرزها ما يلي: 
ت�شارب م�شادر �شناعة الهوية: اإن املنزل من اأب واأم واأخوة   .(
يحمل هوية مرغوبة واملدر�ضة حتمل هوية لتن�ضجم بال�ضرورة مع 
هوية  من  اأكرث  هناك  تكون  قد  املدر�ضة  داخل  بل  املنزل،  هوية 
مرغوبة فمناهج التعليم ت�ضعى لهوية وطنية جامعة، بينما املعّلم 
له فهمه اخلا�ص لهذه الهوية، واإذا حّل امل�ضاء كانت هناك هويتان 
اأخرتان تناف�ضان الهويات الأخرى، وقد تتغلب فت�ضرعهما وهما 
الأ�ضدقاء ل �ضيما من ميلك التاأثر والقيادة والقنوات الف�ضائية. 
لل�ضاب  تتيح  ل  فو�ضى غر خالقة  يعاين  �ضبابنا  باأن  اأجزم  اإين 
الهوّيات ت�ضوغ عقول  تلك  اإن  بل  الختيار وتقف موقف احلياد، 
متطرفة  اأو  �ضائعة  تائهة  هوية  فوؤاده  من  فت�ضنع  اأبنائنا  بع�ص 
!!!. اإنها �ضراع الهوّيات احلادة يف توقيت �ضيء، حيث ي�ضارع هو 
ذاته فتنظر له اأحيانًا على اأنه �ضاب متدين يحدثك عن الأحكام 
التف�ضيلية بالفقه ثم تراه يف مكان اآخر على اأنه لقيط ال�ضهوانية 
الليربالية الغربية، ثم ياأخذك لقبيلته ذات ال�ضبعمائة عام اأو اأكرث 
ويزعم اأن الرجولة وقفت هناك، اأو ي�ضتميت يف الدفاع الهائل عن 

قريته النائية وال�ضغرة جدًا ويدعي اأنها مهد احل�ضارة.

171



فيعجبك  ال�ضاب  اأمامك  يقف  ال�شطحية:  ال�شطحية..   .1
اأن  بعد  لكنه  والفقر،  الغني  فيه  ويت�ضاوى  فيه  املبالغ  هندامه 
يتحدث - تقول العرب للقادم اجلديد حتدث حتى نعرف من اأنت 
ب�ضيط  عقل  عن  يعرّب  ول�ضانه  كبر  فج�ضمه  بالذهول  ت�ضاب   -
فعباراته  التعبر  على  قادر  غر  ب�ضعوبة..  تفهمه  اأن  حتاول 
ركيكة وحم�ضوله املعريف �ضذارات من الكالم جمعه من جل�ضات 
ال�ضمال، ثم ترحمه  اليمني وذات  واأفكاره م�ضو�ضة ذات  �ضابقة، 
لأن نواياه طيبة، وت�ضاأل نف�ضك من ت�ضبب يف ذلك؟ هل هي الأم 
النجدة  قيم  غر�ص  يف  الرتبوي  دوره  عن  تخلى  الذي  الأب  اأم 
الثقايف  النظام  اأم  املدر�ضة  اأم  احلرة  الرجال  واإرادة  والفزعة 

ال�ضائد.. اأم.. اأم..
ل..  يعطيه..  ل  ال�ضيء  فاقد  اإن  يقال  العاطفي:  الفراغ   .3
اأن  يقني  على  اإنني  يعطيه..  كيف  يعرف  ل  ال�ضيء  مالك  اإن  بل 
قادرة  غر  ولكنها  للروح،  هائل  خمزن  هي  العربية  اجلزيرة 
للتعبر عن تلك العاطفة اجليا�ضة، فنحن نعاين معاناة تاريخية 
من �ضوء الت�ضال.. فتقبيل البن على راأ�ضه وو�ضع اليد احلانية 
على كتفه والثناء عليه يف ح�ضرة املعارف واجللو�ص اأمام ال�ضاب 
يف توا�ضع وندية، وتبادل وجهات النظر و�ضد الأزر عند اإخفاقه، 
كل تلك املعاين نرغب فيها ولكننا ب�ضراحة ل ن�ضتطيع اأن نفعلها 
فيحدث الفراغ العاطفي وما يعمق ذلك الفراغ والطامة الكربى 
هو اأن الكبر منا يحتاج ذاته للعاطفة، ب�ضبب فقدان ذلك يقوم 
ب�ضب جام غ�ضبه واإحباطاته على ذلك ال�ضاب في�ضخم اأخطاءه 

ثم ينتقم منه ب�ضرا�ضة.
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الرفاه: ل اأقول اإن كل ال�ضعب ال�ضعودي مرفه اأنظر مقالتي   .4
اأفرزتها  التي  الو�ضطى  الطبقة  من  اأغلبه  لكن  الو�ضطى  الطبقة 
من  كبر  جزءًا  فنقلت  م   1975 عام  من  بدءًا  احلديثة  التنمية 
حمدودي الدخل اإىل تلك ال�ضريحة اإل اأن هذه ال�ضريحة جنحت 
امليزانية  اإدارة  �ضوء  ومنها  اأخرى  يف  واأخفقت  كثرة  اأ�ضياء  يف 
وازدادت  العجز  فح�ضل  اإيراداتها  من  اأكرب  فاإنفاقها  املنزلية 
الدين  ملعاجلة  و�ضائل  �ضتة  مقالتي  اأنظر  ال�ضخ�ضي  املديونية 
دون  باملال  �ضبابها  على  اإغداقها  الآخر  والإخفاق  ال�ضخ�ضي 
ح�ضاب العواقب وكل ذلك الرفاه جاء حتى من حمدودي الدخل 
بال  علينا  اأثرت  قد  املا�ضي  عوز  عقدة  اإن  م�ضطنع..  رفاه  يف 
�ضك وعو�ضناه فاأحتنا كل �ضيء لل�ضباب، ففقد �ضعوره باحلاجة 
واخلمول  الك�ضل  ظاهرة  لديهم  فانت�ضرت  للعمل  والدافعية 
ثالثة  من  اأكرث  به  املنزل  يف  اأن  جتد  حتى  والبالدة  والتكالية 
التقليدي يف  التاريخي  �ضبان بالغني والأب ل يزال ميار�ص دوره 

رعاية هوؤلء الأطفال الكبار.
�شعف الرقابة: قدميًا كنت ت�ضتطيع اأن تعرف كل اأ�ضدقاء   .5
وكلُّ  كان �ضغرًا  املجتمع  لأن  وذلك  ال�ضخ�ضي،  و�ضلوكه  ال�ضاب 
فتتاح  لئق  غر  ت�ضرف  عن  الإبالغ  اأو  التاأديب  يف  بدوره  يقوم 
لك املعلومات ثم تتم املعاجلة اأما الآن فاأبناوؤنا ميار�ضون اأدوارًا 
التي  ال�ضخ�ضية  لنا  وي�ضنعون  الحرتافية  غاية  يف  متثيلية 
عنا  بعيدة  اأ�ضبحت  وحقيقتها  تنوعها  يف  احلياة  ولكن  نريد، 
جغرافيًا فاملجتمع اأ�ضبح مدينة واملدينة اأ�ضبحت دولة بل الدولة 
اأ�ضبحت العامل فبع�ضًا من اأبنائك يف بيون�ص اأير�ص يف الأرجنتني 
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اأو يف بكني بال�ضني يحاور ويتبادل الثقافة وغر الثقافة.. اإننا ل 
الأ�ضرة  دور  اإنها غر ممكنة مما عقد من  بل  الرقابة  ن�ضتطيع 

واملجتمع يف حماية اأبنائه.

بوادر الأمل:
اإن مم���ا يثلج ال�ضدر ذلك الوعي ال�ضعودي الأهلي حيال م�ضكالتنا 
الجتماعية، فاأخ���ذ الأب والأم وال�ضاب زمام املبادرة باجتاه احلل 
دون انتظ���ار الدول���ة الأم الت���ي عليه���ا اأن تفعل كل �ض���يء، ثم ذلك 
الوع���ي الر�ضم���ي باأهمي���ة قيا�ص اأث���ر التنمية والتاأكد م���ن و�ضولها 
لأهدافها احلقيقية، ولن يتم اإل باجلودة والإتقان واملحا�ضبة، ومن 

تلك البوادر ما يلي:

 )22( هناك  اأن  اأي  راأ�ضية  عندنا  الريا�ضة  اإن  الريا�شة:   .(
عليهم      يتفرج  حني  يف  وال�ضحة  بالرثوة  ي�ضتمتعون  لعبًا 
اأموالهم  ينفقون  الف�ضائيات،  وعرب  بامللعب   )2.200.000(
جراحهم  من  ويعمقون  الفرح،  عند  املعنوية  طاقاتهم  ويبددون 
النف�ضية عند اخل�ضارة، ولذا علينا اأن جنعل الريا�ضة اأفقية عرب 
التخطيط ال�ضليم للريا�ضة الذي يبداأ بال�ضوؤال اجلوهري والكبر.. 
ملاذا الريا�ضة ؟ اإن هدف الريا�ضة هو بناء الأج�ضام ال�ضليمة من 
اأجل عقول �ضحيحة، فتكافح املر�ص وحت�ضن املزاج وتهذب الطاقة 
وتر�ّضد ال�ضلوك من اأجل هدف نبيل هو ال�ضحة النف�ضية ل�ضبابنا، 
ولذا ل يهمنا يف هذا املقام كم هي اإيرادات النقل اأو الرعاية ؟ 
وهل و�ضلنا لكاأ�ص العامل اأم ل ؟ اأو هل حققنا كاأ�ص اآ�ضيا اأم ل ؟ 

174



الأ�ضئلة  طرح  ونعيد  اأفقية،  الريا�ضة  جنعل  اأن  هو  املقيا�ص  بل 
ال�ضحيحة كم �ضابًا �ضعوديًا يزاول الريا�ضة؟ هل ق�ضت الريا�ضة 
تف�ضي  من  احلد  يف  الريا�ضة  م�ضاهمة  مدى  ما  ؟  ال�ضمنة  على 
الأمرا�ص النف�ضية اأو تف�ضي ظاهرة املخدرات؟ هل اأدت الريا�ضة 
دورًا ثقافيًا يف تعزيز ال�ضلوك الإيجابي لل�ضباب فامت�ضت طاقته 
والديه  مع  دافئة  بعالقات  يتمتع  كي  للمنزل  فاأعادته  الفائ�ضة 
�ضباحًا. غدًا  التعلم  حياة  يبداأ  كي  جمهدًا  النوم  اإىل  خلد   ثم 

فاقدي  من  غرنا  لنناف�ص  نذهب  اأن  الإ�ضرتاتيجي  اخلطاأ  اإن 
احلوارية  والربامج  احلديثة  الكبرة  باملالعب  فنهتم  الروؤية 
التلفزيونية اجلذابة ثم نن�ضى �ضوؤال كم عدد املالعب ال�ضغرة 

يف اأحيائنا ؟.
َياَي  َوحَمْ َوُن�ُضِكي  اَلِتي  �ضَ اإِنَّ  {ُقلْ  تعاىل:  قال  الدين:   .1
ل  ِ َرب ِّاْلَعامَلِنَي )162( َل�َضِريكَ َلُه َوِبَذِلَك اأُِمْرُت َواأََنااأَوَّ اِتي هلِلَّ َومَمَ
متلك  مبا  الدينية  الدعوة  اإن   ،163 الأنعام:   {)163( ُامْلُ�ْضِلِمنَي 
من طاقات مادية ومعنوية هائلة ركزت ب�ضكل كبر على ال�ضالة 
م�ضروع  يف  كليًا  تنخرط  فلم  »املحيا«  واأهملت  واملمات  والن�ضك 
واأ�ضبح  اخلا�ص،  م�ضروعها  بناء  لت  ف�ضّ بل  الوطنية  التنمية 
امللتزم  ال�ضاب  م�ضروع  يكون  اأن  فاأما  طرق  مفرتق  اأمام  ال�ضاب 
اأو م�ضروع ال�ضاب غر امللتزم يف حني اأن هذا امل�ضروع طراأ عليه 
ت�ضحيح حقيقي ي�ضكر لأولئك العلماء الذين بادروا بالنخراط يف 
الجتماعي«  »بالإ�ضالح  ي�ضمى  ما  الوطني عرب  التنموي  امل�ضروع 
نف�ضية  يف  اجلذور  عميق  ال�ضلفية  ودعوته  الإ�ضالمي  الدين  اإن 

ال�ضاب ال�ضعودي وي�ضتطيع اأن يلعب دورًا كبرًا وموؤثرًا وحا�ضمًا.
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وبعدها عن  الثامنة ع�ضرة  �ضن  ال�ضاب يف  يبحث  القدوة:   .3
بطل يج�ضد فيه كل طموحاته امل�ضتقبلية بل قد يكون هو امل�ضروع 
والده لأن  البطل لن يكون  ملثله، وعادًة  الو�ضول  الذي يرغب يف 
ولذا فعلى  للقطيعة مع ما�ضيه،  التوقيت  ي�ضعى يف ذلك  ال�ضاب 
عرب  الأبطال  مناذج  تعميم  يف  كربى  م�ضوؤولية  الإعالم  و�ضائل 
التعريف ب�ضرهم الذاتية واإجنازاتهم املهنية والعلمية والتجارية 
واجلرمية  والقوة  والرثوة  النجاح  حتقيق  وو�ضائل  والجتماعية 
الكربى اإل يقف الإعالم حمايدًا وح�ضب، واإمنا بت�ضويق بطولت 
وهمية اأو بطولت �ضالة، كما هي يف قناة الأ�ضرة العربية �ضقيقة 

قناة اأن تعرف اأكرث.
والتعليم  العام  التعليم  اإن  النوعي:  والتدريب  التعليم   .4
)اجلهل(  الأمية  حمو  يف  بواجبه  قام  قرن  ن�ضف  خالل  العايل 
وتزويد الطالب باملعرفة )املعلومات( لكنه ف�ضل ن�ضبيًا يف اإك�ضاب 
املهارات وبناء ال�ضخ�ضية املتوازنة الناجحة )اإدارة الذات( وكال 
)الوظيفة(  املهنية  احلياة  لبناء  ال�ضباب  يحتاجهما  الأمرين 
والجتماعية )العالقات( فاأ�ضبح ال�ضاب معلقًا يف الهواء )ن�ضف 
متعلم( فظهرت لنا من ذلك م�ضاكل نف�ضية واأخالقيات عدة ولذا 
علينا اأن نّقوم نظام التعليم والتدريب من تعليم املعرفة اإىل تعليم 
جودة احلياة ليحّل لنا اأغلب م�ضكالتنا وعلى املدى الق�ضر علينا 
التدريب  ومعاهد  للجامعة  كمدخل  التح�ضرية  بال�ضنة  نهتم  اأن 
لتج�ضر الفجوة بني التعليم العام والتعليم العايل اأو التعليم الفني 
ثم نهتم بال�ضنة التطبيقية فنج�ضر الفجوة بني خمرجات التعليم 

وحاجات �ضوق العمل.
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لل�ضباب  نخطط  اأن  حاولنا  مهما  التنظيمية:  امل�شاركة   .5
فلن ميكننا ذلك لأن تقدير احتياجهم بناًء على فهمنا اخلا�ص 
ع�ضر  لكل  ال�ضباب  مرحلة  لأن  �ضحيح  غر  ك�ضباب  ملا�ضينا 
نفهمه  ثم ما  يكون اختالفًا جذريًا  واأحيانًا  �ضبقها  خمتلفة عما 
علينا  ميار�ضون  لأنهم  ذلك  خاطئًا  فهمًا  بعد  الآن  ال�ضباب  عن 
عرب  اإ�ضراكهم  من  بد  ل  ولذا  النفاق،  اأو  بالتمثيل  اأما  الت�ضليل 
اجلمعيات ال�ضبابية يف املدار�ص واجلامعات واأل نخاف التنظيم، 
وميكن تطوير ور�ص عمل دائمة اأو اإيجاد موقع اإليكرتوين خا�ص 
اآراء  ل�ضتق�ضاء  الوطني  احلوار  مركز  باإدارة   »Facebook«

ال�ضباب يف اأي نظام اأو لوائح قد توؤثر على واقعهم وم�ضتقبلهم.

العناية  اإن كان هناك علم مل يجد  النف�شية:  ال�شت�شارات   .6
�ضراعنا  من  نئن  و�ضبابنا  فنحن  النف�ص،  علم  فهو  مّنا  الكافية 
النف�ضي ونخاف املجتمع كي ل يقال جمنون اأو �ضعيف اأو نخاف 
علم  النف�ص  علم  اإن  يقول  الذي  املخطئني  الغيورين  بع�ص  من 
ديني بحت واأي تدخل مو�ضوعي هو تدخل تغريبي مادي يعاين 
كال  اأن  وال�ضحيح  يعطيه،  ل  ال�ضيء  وفاقد  اأ�ضاًل  ال�ضياع  من 
بالعلم  اأ�ضرارها  فك  ميكن  )النف�ص(  فالروح  �ضحيح  الراأيني 
الإن�ضانية  والتجربة  التطبيقي  التقني  العلم  وكذلك  ال�ضرعي 
ونحن يف اململكة العربية ال�ضعودية قادرون على فهم هذا الدور 
واإتاحته  الذي يجب علينا متجيده واإعالء �ضاأنه وال�ضتثمار فيه 
النف�ضية  ال�ضت�ضارة  اإن وحدات  يئن؟  مّنا ل  لكل مواطن.. فمن 

والجتماعية ونوعية القائمني عليها هي املدخل للحل.
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موؤمتر  عقد  يف  تاأخرنا  وقد  الوقت  حان  لقد  الرتفيه:   .7
اأن  علينا  واملاأمول«،  الواقع  ال�ضعودي  ال�ضباب  »ترفيه  با�ضم: 
جند روؤية وطنية جامعة تخرجنا من ثنائية النفتاح التغريبي اأو 
التعنت الجتماعي الديني يف حني اأن �ضبابنا يتيهون يف ال�ضوارع 
مطرودين عند الأبواب وخا�ضعني ملطرقة الهيئة و�ضندان الأجهزة 
اإن  وهمومهم.  ال�ضباب  حل�ص  الفاقدة  البروقراطية  احلكومية 
الهيئة العامة لل�ضياحة والآثار قد رعت اأن�ضطة حمافظة ومبدعة 
مثل رايل حائل و�ضوق الكليجا بالق�ضيم و�ضباق ال�ضيارات بجدة 
هي  احلل  لقيادة  املنا�ضب  واملدخل  بالريا�ص،  الطران  ونادي 
الهيئة العليا بالتعاون مع الرئا�ضة العامة لرعاية ال�ضباب فربط 
تقليدية،  غر  برامج  خالل  من  وبالتنمية  بالرتفيه  القت�ضاد 

ويقا�ص جناحها الكبر بانخراط اأكرب قدر من ال�ضباب فيها.

التّط���وع: اإن الع���امل املتق���دم ح�ضاري���ًا واقت�ضادي���ًا كم���ا   .(
لت�ضخ���ر  تنموي���ة  كرافع���ة  لل�ضب���اب  التط���وع  ي�ضتخ���دم  راأين���ا 
والوط���ن،  الأم���ة  م�ض���روع  نح���و  وتوظيفه���ا  املجتم���ع  طاق���ات 
وحماي���ة له���ا م���ن �ض���وء ال�ضتغ���الل فطاق���ة ال�ضب���ان متحرك���ة 
متدفق���ة، وعلين���ا ط���رح ال�ض���وؤال الوحي���د وه���و: اإىل اأي���ن ؟ لقد 
 بتن���ا يف حاجة ملح���ة لالإجابة على ه���ذا ال�ض���وؤال الكبر واملهم. 
اإن اإدارة طاقة �ضبابنا الآن هو حل لكثر من م�ضكالتنا الأخالقية 
والنف�ضية واجلنائي���ة، واإن ح�ضن توظيف مواردنا ال�ضابة �ضتجني 

من خالل التطوع قفزة هائلة للتنمية.
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2. التعريف مبوؤ�س�سة االأمرية العنود اخلريية)25(
املوؤ�ض�ض���ة حتم���ل ا�ض���م �ضمو الأم���رة العن���ود بن���ت عبدالعزيز بن 
م�ضاع���د ب���ن جل���وي اآل �ضع���ود رحمها اهلل م���ن موالي���د حائل عام 
1351ه�/1932م، وهي زوجة خادم احلرمني ال�ضريفني امللك فهد 
ب���ن عبدالعزي���ز – رحمه اهلل – مل���ك اململكة العربي���ة ال�ضعودية. 
والده���ا �ضم���و الأم���ر عبدالعزيز ب���ن م�ضاعد بن جل���وي ووالدتها 
الأم���رة طرف���ة البت���ال. ولالأمر من الأبن���اء الذكور اإثن���ان، �ضمو 
الأمر عبداهلل ب���ن عبدالعزيز بن م�ضاعد اأمر احلدود ال�ضمالية، 
و�ضم���و الأمر جلوي بن عبدالعزيز ب���ن م�ضاعد نائب اأمر املنطقة 
ال�ضرقية ول�ضموه �ضبع من الإناث وهّن �ضاحبات ال�ضمو الأمرات: 

زوجة  وهي  �ضموه  بنات  كربى  وهي  منرة:  الأمرة  �ضمو  	•
اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلطان  الأمر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل   – اهلل  رحمه   – �ضعود 

الوزراء وزير الدفاع والطران واملفت�ص العام. 
عبداهلل  بن  �ضعود  الأمر  �ضمو  زوجة  �ضارة:  الأمرة  �ضمو  	•

بن جلوي – رحمه اهلل – اأمر املنطقة ال�ضرقية �ضابقًا. 
بن  حممد  بن  فهد  الأمر  �ضمو  زوجة  لولوة:  الأمرة  �ضمو  	•

عبدالعزيز اآل �ضعود.

)25( احلزمي، د. يو�ضف، امراأة ا�ضتثنائية زوجة ملك، موؤ�ض�ضة العنود اخلرية، 
الريا�ص، 1427ه�، �ص 13
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الأمر  امللكي  ال�ضمو  الأمرة اجلوهرة: زوجة �ضاحب  �ضمو  	•
رئي�ص  نائب  العهد  ويل   – �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  نايف 

جمل�ص الوزراء - وزير الداخلية.
بن  فهد  بن  بدر  الأمر  �ضمو  زوجة  مو�ضي:  الأمرة  �ضمو  	•

�ضعد بن عبدالرحمن اآل �ضعود. 
الأمر  زوجة  وهي  �ضموه  بنات  �ضغرى  نورة:  الأمرة  �ضمو  	•

عبداهلل بن �ضلمان بن حممد اآل �ضعود. 
وكان �ضم���وه رحم���ه اهلل �ض���اأن كل الآباء يحب اأبن���اءه وبناته كثرًا. 
وكان���ت عالقته به���م ي�ضودها احلزم، ويعامله���م معاملة الند للند، 
ومل يك���ن ه���ذا احلزم يفق���د اأبناءه احل���وار ال�ضريح مع���ه بل كان 

ي�ضتمع باأناة. 
ه���ذا وات�ضف���ت والدته���ا الأمرة طرف���ة البت���ال – رحمها اهلل – 
بالتدي���ن والت�ضام���ح واحلن���ان عل���ى اأولده���ا وقربه���ا للجميع كما 
ات�ضم���ت بالعفو عمن اأ�ض���اء اإليها قال تع���اىل: { َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ 
ا�ِص َواهلّلُ ُيِحبُّ امْلُْح�ِضِننَي } اآل عمران: 134، وكما  َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ

متيزت برعاية بيتها، ذلك البيت الذي يعج باجلهاد والتحديات. 
وتول���ت الأمرة ح�ض���ة ال�ضديري والدة خ���ادم احلرمني ال�ضريفني 
املل���ك فهد بن عبدالعزيز – طيب اهلل ث���راه – جتهيز البيت املعد 

ل�ضكن الأمرة العنود، وقد اأظهرت لها املودة والإكرام والتقدير. 
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واأك���دت يل �ضم���و الأمرة من���رة بن���ت عبدالعزيز ب���ن م�ضاعد بن 
جل���وي، زوجة �ضاح���ب ال�ضمو امللكي الأمر �ضلط���ان بن عبدالعزيز 
رحم���ه اهلل، وذلك بقولها: )كانت تعاملنا الأمرة ح�ضة بنت اأحمد 
ال�ضديري مثل الوالدة متامًا وكنا نذهب معها �ضويًا يوم اجلمعة بعد 
�ض���الة املغرب لل�ضالم عل���ى امللك عبدالعزي���ز – طيب اهلل ثراه – 
وكانت عالقتنا مع �ضاحبات ال�ضمو امللكي الأمرات: لولوه، ولطيفة، 
وجواه���ر، واجلوه���رة، كعالقة الأخ���ت باأختها مما جعلن���ا ل ن�ضعر 
مطلقا بانتقالنا من كنف �ضمو الوالد والوالدة بحائل اإىل الريا�ص(. 
وكان �ضمو الأمر عبدالعزيز بن م�ضاعد بن جلوي – رحمه اهلل – 
يعمد وكيله املرحوم عبداهلل بن ح�ضن يف الريا�ص بالتوا�ضل معهن 
كي يطمئن عليهن وذلك ل�ضعوبة الت�ضال اأنذاك. وكان رحمه اهلل 
يف���رح كثرا اإذا زارته اإح���دى بناته بحائل ويقي���م لها حفال كبرا 

ي�ضم زوجات كبار الوجهاء. 
وق���د ت���وج التعا�ضد بني جاللة املل���ك عبدالعزي���ز – رحمه اهلل – 
و�ضم���و الأم���ر عبدالعزي���ز ب���ن م�ضاع���د – رحم���ه اهلل – اأنها قد 
توج���ت بتل���ك املودة حي���ث تزوج���ت الأم���رة العنود بن���ت م�ضاعد 
)وكان عمره���ا يف حينه )13( �ضن���ة اأي يف عام 1364 ه�(، بخادم 
احلرم���ني ال�ضريف���ني امللك فهد ب���ن عبدالعزي���ز اآل �ضعود – طيب 
اهلل ث���راه – رائ���د التنمي���ة ال�ضعودي���ة املعا�ض���رة ونا�ض���ر ال�ضالم 
امل�ضتن���ر وعقيدة التوحيد واحلدي���ث ال�ضحيح يف العامل احلديث، 
وموؤ�ض����ص التعليم، الذي تلق���ى تعليمه الأول يف مدر�ضة الق�ضر التي 
اخت���ار لها والده امللك عبدالعزيز عددا من املعلمني لتدري�ص اأبنائه 
العل���وم ال�ضرعية والعربية ثم يف مدر�ضة الإعداد التي اأن�ضاأها والده 
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ع���ام 1354 ه���� / 1935 م لتعلي���م اأبنائه ثم التح���ق باملعهد العلمي 
ال�ضع���ودي مبكة املكرم���ة الذي يعنى بتدري�ص العل���وم الدينية واللغة 
العربي���ة، وق���د متيز رحم���ه اهلل ب�ضف���ات �ضخ�ضية منه���ا احلكمة 
واحل���زم والفرا�ض���ة والإق���دام املتدرج، وتوق���ع امل�ضتقب���ل ومركزية 
الإدارة والقي���ادة والإحاط���ة بالتفا�ضيل مما جعل ج���ل حياته مليئة 

بالبناء. 
بني���ت ال�ضخ�ضية القيادية ع���رب الأدوار التي قام بها يف �ضن مبكرة 
منه���ا ع�ضويته يف وفد للمملكة لجتم���اع جامعة الدول العربية عام 
1380 ه���� / 1960م بلبن���ان، وزار باري�ص ع���ام 1387 ه� / 1667 م 
بدع���وة من الرئي����ص ديغول وراأ�ص وف���د اململك���ة اإىل بريطانيا عام 

1390 ه� / 1970 م ملناق�ضة م�ضتقبل اخلليج. 
اأم���ا عن جتربت���ه الداخلية فب���داأت مبهم���ة �ضخم���ة وا�ضرتاتيجية 
)حيث كان ل�ضيء يذكر موؤ�ض�ضي���ا( بقطاع الرتبية والتعليم، فكان 
اأول وزي���ر للمعارف عام 1373 ه���� / 1953 م ثم توالت امل�ضوؤوليات 
الت���ي اأنيطت بخادم احلرمني ال�ضريف���ني امللك فهد بن عبدالعزيز 
حي���ث عني وزيرًا للداخلي���ة يف عام 1382ه� /1962 م ثم عني نائبًا 
لرئي����ص جمل�ص الوزراء يف ع���ام 1387 ه�، ويف عام 1395 ه� اأ�ضبح 

وليًا للعهد ثم ملكًا للمملكة العربية ال�ضعودية عام 1402 ه�. 
جل���وي  ب���ن  م�ضاع���د  ب���ن  عبدالعزي���ز  بن���ت  العن���ود  ولالأم���رة 
امللكي  ال�ضمو  اأ�ضح���اب  الأبن���اء هم  – �ضت���ة من  – رحمه���ا اهلل 

الأمراء والأمرات: 
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ال�ضباب  لرعاية  العام  الرئي�ص   :- اهلل  رحمه   – في�ضل  	•
الأمرة منرة  امللكي  ال�ضمو  متزوج من �ضاحبة  )�ضابقًا(، 
الأبناء  من  وله  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلطان  بنت 
وخالد،  نواف،  والأمرات:  الأمراء  امللكي  ال�ضمو  اأ�ضحاب 

وهيفاء، و�ضاهيناز، ون�ضرين. 
ال�ضمو  �ضاحبة  من  متزوج  ال�ضرقية  املنطقة  اأمر  حممد:  	•
�ضعود،  اآل  نايف بن عبدالعزيز  الأمرة جواهر بنت  امللكي 
والأمرات:  الأمراء  امللكي  ال�ضمو  اأ�ضحاب  الأبناء  من  وله 

تركي، وخالد، وعبدالعزيز، ونوف، ونورة، وم�ضاعل. 
متزوج  )�ضابقًا(  العامة  ال�ضتخبارات  رئي�ص  نائب  �ضعود:  	•
من �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرة م�ضاوي بنت م�ضاعد بن 
عبدالعزيز اآل �ضعود، وله من الأبناء اأ�ضحاب ال�ضمو امللكي 

الأمراء والأمرات: عبدالعزيز، وحممد، ونورة، و�ضارة. 
متزوج  )�ضابقًا(،  ال�ضباب  لرعاية  العام  الرئي�ص  �ضلطان:  	•
تركي  بن  في�ضل  بنت  اجلوهرة  الأمرة  ال�ضمو  �ضاحبة  من 
نوف،  الأمرات:  ال�ضمو  اأ�ضحاب  الأبناء  من  وله  �ضعود،  اآل 

و�ضارة. 
بنت  العنود  الأمرة  موؤ�ض�ضة  اأمناء  جمل�ص  ع�ضو  خالد:  	•

عبدالعزيز بن م�ضاعد بن جلوي اآل �ضعود اخلرية. 
لطيفة: رئي�ضة املجل�ص الن�ضائي مبوؤ�ض�ضة الأمرة العنود بنت  	•
عبدالعزيز بن م�ضاعد بن جلوي اآل �ضعود اخلرية، متزوجة 
من �ضاحب ال�ضمو الأمر خالد بن �ضعود بن حممد اآل �ضعود، 
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ولها ولدان هما �ضاحب ال�ضمو الأمران: في�ضل، و�ضعود. 
وقد كتب����ت الأمرة العنود -رحمها اهلل- و�ضيتها وكان ن�ضها: »هذا 
م����ا اأو�ضت به احلرة الر�ضينة العنود بنت عبدالعزيز بن م�ضاعد بن 
جل����وي اأو�ض����ت اأنه����ا ت�ضهد اأن ل اإل����ه اإل اهلل وحده ل �ضري����ك له واأن 
حمم����دًا عبده ور�ضول����ه واأن عي�ضى عب����داهلل ور�ضوله وكلمت����ه األقاها 
اإىل م����رمي وروح من����ه واأن اجلن����ة حق والنار ح����ق واأن ال�ضاع����ة اآتية 
ل ري����ب فيه����ا واأن اهلل يبعث م����ن يف القبور، واأو�ضت م����ن خلفها من 
الذرية والأق����ارب اأن يتقوا اهلل وي�ضلح����وا ذات بينهم، ويطيعوا اهلل 
ور�ضول����ه اإن كان����وا موؤمن����ني. واأو�ضت بثل����ث ماله����ا اأن يجعل يف بيت 
يف حم����ل منا�ض����ب، من بل����د الريا�ص يك����ون يف غلت����ه اأ�ضحية واحدة 
له����ا ولوالديه����ا، والباقي من الغلة بع����د الأ�ضحية ي�ض����رف يف وجوه 
ال����رب واأعمال اخلر كال�ضدق����ة على الفقراء م����ن القارب وغرهم 
وعم����ارة امل�ضاج����د وتعليق ق����رب املاء يف امل�ضاج����د يف اأوقات احلاجة 
اإىل ذل����ك و�ضناعة طع����ام للفقراء يف رم�ضان وغ����ره ح�ضب ما يراه 
الوكي����ل وغر ذلك من وجوه الرب والنظر على الثلث املذكور لالأر�ضد 
م����ن ذريتها م����ا تنا�ضلوا الأقرب فالأقرب من احت����اج من ذريتها اإىل 
الفا�ض����ل من الغلة فهو اأوىل به م����ن غره، �ضهد على اعرتاف العنود 
املذكورة بالو�ضية املذكور عبداهلل بن فهد الطال�ضي وفهد بن حممد 
الربيدي قاله الفقر اإىل اهلل عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز �ضاحمه 
اهلل وكتب����ه من اإمالئه اإبراهيم بن عبدالرحمن احل�ضني و�ضلى اهلل 
عل����ى نبينا حممد واآله و�ضحب����ه « وقد وفق اهلل اأبناءها لإطالق وقف 
يتمثل يف موؤ�ض�ضة خرية يحمل ا�ضمهاوقد �ضدر الأمر ال�ضامي برقم 
239/اأ بتاري����خ 1420/10/22 ه� القا�ضي بتاأ�ضي�ص موؤ�ض�ضة الأمرة 
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العن����ود اخلري����ة، وي����دار ذلك الوق����ف من خ����الل موؤ�ض�ض����ة اأوقاف 
العن����ود لال�ضتثمار ال�ضادر ترخي�ضها بتاريخ 1428/10/22ه�ورقم 
1010239620 وريع تلك ال�ضتثمارات الوقفية ت�ضرف يف اأوجه الرب 
كما ن�ضت علي����ه الو�ضية واأغرا�ص املوؤ�ض�ضة امل�ض����ار اإليها يف النظام 

الأ�ضا�ضي، ومن اأعمال الرب تاأ�ض�ص مركز )وارف( لتنمية ال�ضباب. 

3. مركز وارف لتنمية ال�سباب
املركز:  روؤية  	•

ياأت���ي تاأ�ضي�ص وارف  اإدراكًا م���ن موؤ�ض�ضة الأمرة العنود اخلرية 
بالتزامها بحاجات املجتمع ال�ضعودي، وحماكاة التطور واحلراك 
الثق���ايف باململك���ة العربية ال�ضعودي���ة. ومن ذلك اأهمي���ة ال�ضباب 
ودوره���م يف املجتم���ع، اإذ ي�ض���كل ال�ضب���اب م���ن الفئ���ة العمري���ة 
)16 وحت���ى 30( قرابة 70% من �ضكان اململكة ح�ضب اح�ضائيات 

وزارة القت�ضاد والتخطيط موؤخرًا. 
يع���اين ال�ضب���اب من �ضي���اع الطاق���ة الفائ�ض���ة وقن���وات التعبر 
وامل�ضارك���ة الجتماعي���ة والتنموي���ة، ف�ض���ال عن فر����ص اكت�ضاب 
امله���ارات والفخ���ر بالإجناز ،  وقل���ة يف  املب���ادرات املنظمة التي  
حتت���وي ال�ضب���اب وتوجههم بالطريق���ة التي ت�ضم���ن لهم �ضالمة 
املنهج وقوة ال�ُمخرج، فهو مركز متخ�ض�ص يهتم  بتاأهيل وتنمية  
ال�ضباب وتعزيز م�ضاركتهم يف الربامج اخلرية والتطوعية وتبني 
واحت�ض���ان مبادرات وم�ضاريع �ضبابية نوعية ليكون �ضاحة تتالقى 

فيها  القيادات ال�ضابة مبراكز النفوذ والتاأثر . 
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وارف:  برامج  	•

اإطلق املبادرات: اأ. 

يقوم املرك���ز باإطالق مب���ادرات تخدم ال�ضباب وته���دف للتوعية 
وتعزيز ثقافة التطوع فيما بينهم، كما يقوم على احت�ضان العديد 

من املبادرات التطوعية ال�ضبابية. 

مبادرة »م�ضجدي«  .(
تهدف املب���ادرة العناية بامل�ضاجد على اأيدي �ضباب متطوعني من 
ناحي���ة �ضيانتها و نظافتها وتعريف املجتمع باأهمية و قدا�ضة هذا 
املكان والعناية بحار�ص امل�ضجد و اإح�ضا�ضه باأهمية وجوده كمحور 

مهم يف نظافة امل�ضجد.

مبادرة الوقاية من املخدرات »من قرين على قرين«   .1
واجلامعات  للمدار�ص  بزيارات  يقومون  �ضباب  مدربني  اإعداد 
لن�ضر الوعي يف اأو�ضاط ال�ضباب باأ�ضرار املخدرات وذلك بطرق 

واآليات جديدة م�ضتمدة من جتارب دولية واأخرى حملية. 
حا�شنات الأعمال:  ب. 

ماليا  ودعمها  التطوعية  الأعمال  احت�ضان  الق�ضم  هذا  يف  يتم 
املركز  قبل  من  املعتمدة  وامل�ضاريع  املبادرات  لإطالق  ولوج�ضتيًا 

وقد مت احت�ضان املبادرات التالية:
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 : Totally English جمموعة  .(
يهدف لإتقان اللغة الجنليزية يف جو ممتع حيث يوفر بيئة متكن 
اأفرادها من ممار�ضة مهاراتهم يف اللغة الإجنليزية وال�ضتمتاع 
بذلك وتبادل اخلربات يف التخ�ض�ضات املختلفة ويتم الجتماع 

ب�ضكل اأ�ضبوعي.
جمموعة �ضيديل ويل ب�ضمة:  .2

جمموعة تطوعية ت�ضم طالب و طالبات ، وخريجني وخريجات 
من كليات ال�ضيدلة تهدف لحت�ضان العمل التطوعي ال�ضيديل 
بكافة اأنواعه واإظهاره بطريقة فعالة ليكون لهم دور فعال وب�ضمة 

مغاير .يف املجتمع ومنه�ا ال�ضعي للرقي باملهنة باأ�ضلوب مميز.
ج. التدريب: يقدم املركز الربامج التدريبية من خالل  الآتي: 

برامــج التطوع: تقدمي الربامج التدريبي���ة املخ�ض�ضة بتطوير   .1
وتاأهيل املتطوعني. 

برامــج تطويــر الــذات: اإعداد وتنفيذ برام���ج تدريبية متميزة ،   .2
تلبي احتياج ال�ضباب يف حياتهم. 
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د. وارف الإع���لم: لنكون اكرث قربا ينتج وارف ويرعى برامج اإعالمية 
تعــزز القيــم احلياتيــة الناجحة لــدى ال�سبــاب عرب و�سائــل االإعالم 

التقليدية وقنوات االعالم اجلديد:

برنامــج )حكايتــي ( على اذاعــة U FM: برنامج يهدف اىل اي�ضال 
ر�ضال���ة، يتناول من خالله ق�ضة �ضاب م���ن الطبقة املتو�ضطة 
تغل���ب على ظروف احلياة التي واجهت���ه وحقق جناحات على 
اأ�ضع���دة خمتلفة ، حيث كان عنده ال�ضتع���داد للبدء يف رحلة 

البحث عن م�ضتقبله.
وارف الدرا�شات والبحوث: ه�. 

يقدم وارف تقرير  وطني عن التطوع يف اململكة م�ضتعينًا باخلرباء 
ومقدما اأبح���اث وا�ضتطالعات الراأي الع���ام لل�ضباب ليكون عمل 
وارف مبن���ي على اأُ�ض�ص علمية تك�ضف الواق���ع وتلبي الحتياجات 
وترف���ع م���ن م�ضت���وى الطموح���ات وق���د مت ت�ضكيل فري���ق �ضبابي 
يقي���م الأعمال اخلرية وتطويرها من خ���الل الزيارات املبا�ضرة 
للم�ضتفيدين النهائيني من برامج موؤ�ض�ضة المرة العنود اخلرية 
وتق���دمي روؤية تطويرية مبعاير عاملية تخدم املوؤ�ض�ضة واجلمعيات 

اخلرية الأخرى نحو جودة الرعوية والتمكني .
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و. وارف »فرن�شايز«: نتّبع يف وارف اآلية عمل وفق املراحل التالية:

املرحلة االأوىل: بناء الفكرة ا�ضتنادًا على احتياجات ال�ضباب.  .1

املرحلة الثانية: ت�ضميم الربنامج والفعاليات والن�ضطة .  .2

املرحلــة الثالثــة: تطبيق الربنام���ج والفعاليات والأن�ضطة على   .3
عينة خمتارة من ال�ضباب واحل�ضول على التغذية الراجعة.

املرحلــة الرابعة: و�ضع الربنام���ج كمنتج نهائي متكامل �ضامل   .4
الأدلة الجرائية واآلية العمل.

املرحلــة اخلام�سة: عقد �ض���راكات وطنية حملية مع اجلمعيات   .5
ال�ضبابي���ة والتطوعية واخلرية مبختلف انح���اء اململكة يقوم 
وارف مبوجبها بتاأهيل وتدريب ال�ضباب القيادي التطوعي مع 

تقدمي دعم مادي لإطالقه.

189



املركز:  اإدارة  	•
العمليات  ق�ضم  ي�ضاعده  اإدارة  مدير  برتبة  من�ضق  املركز  يتوىل 
املتخ�ض�ص يف الدعم الإداري، كما يتعاون املركز مع قطاع عري�ص 
فقد  التنفيذية  الأق�ضام  عن  اأما  الإ�ضت�ضاريني.  املخت�ضني  من 
واحلا�ضنات،  املبادرات  وهي:  املركز،  اأهداف  على  بناًء  نظمت 
والتدريب، والدرا�ضات، والإعالم، ويو�ضح ذلك الهيكل التنظيمي 

للمركز واملوازنة التقديرية لعام 1433ه�:

من�ضق املركز

العمليات

الإعالمالدرا�ضاتالتدريب

مدير برنامجمدير برنامج

م�ضت�ضار الفريق

املبادرات واحلا�ضنات
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املوازنة التخطيطية للمركز لعام 1433هـ:

املبلغالتف�ضيلامل�ضروفاتالبندم

1

رية
اإدا

ف 
اري

�ض
اأجور املوظفنيم

م�ضاريف بريد
م�ضاريف اأدوات مكتبية

�ضيافة
انتداب وح�ضور موؤمترات

2

ات
الي

لفع
ج وا

ربام
ال

املبادرات واحلا�ضنات

مبادرة م�ضجدي

�ضيديل ويل ب�ضمة
Totally English

مبادرة الوقاية من املخدرات

حقيبة قوة التطوع  )تطوع 101(التدريب
مهارات احلياة لل�ضباب

رعاية برنامجالإعالم
)حكايتي( الإذاعي

م�ضروع تقييم الأعمال اخلريةالدرا�ضات والبحوث
م�ضروع املبادرات ال�ضبابية املحلية

3

ف 
اري

�ض
م

ويق
ت�ض

الهوية واملوقع الإلكرتوينال
ت�ضميم وتركيب جناح معار�ص

برو�ضورات – كتيبات مطبوعات 

4

ات
هيز

تج
وال

ول 
لأ�ض

اأجهزة حا�ضب اآيلا
طابعات

اأجهزة توا�ضل برافو
بروجكرتات

�ضيارة
مكاتب
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الكتب

الدراسات واألبحاث

المواقع



 الخامس عشر..
المـــراجـــع



الكـتـب
يف  والجتماعي  القت�ضادي  الإ�ضهام  موؤلفني،  جمموعة   .(
لبنان- العربية،الأردن-  الدول  يف  العربية  الأهلية  املنظمات 

م�ضر- تون�ص، 1999م.
فرير، اآندي واآخرون، الدليل الأ�ضا�ضي لإدارة برامج العمل   .1

التطوعي، مركز بناء الطاقات، 1431ه�.
قنديل، د. اأماين، الدور املدين ملنظمات املجتمع املدين من   .3
العنود اخلرية،  موؤ�ض�ضة  الأوىل،  الطبعة  التمكني،  اإىل  اخلرية 

عام 1430ه�.
للن�ضر،  الراية  اجلماعي،  العمل  اإبراهيم،  د.  الفقي،   .4

القاهرة، 2010م.
اأبادي، الفروز، القامو�ص املحيط، دار اجليل م�ضورة عن   .5

طبعة البابي احللبي، بروت، 1371 ه�.
الإرهاب،  ودعاوي  اخلري  القطاع  حممد،  د.  ال�ضلومي،   .6

الطبعة الأوىل، جملة البيان، 1424ه�.
وال�ضجل  ال�ضعودية  العربية  اململكة  حممد،  بن  �ضعود   .7
العايل، التعليم  وزارة  اخلارجية،  للم�ضاعدات   الأبي�ص 

الريا�ص عام 1422ه�.
الأمانة العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربي، النظام   .(
املوحد للتطوع واإعداد املتطوعني لأعمال الدفاع املدين مبجل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية، الطبعة الثالثة، 1423ه�.
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موؤ�ض�ضة  ا�ضتثنائية زوجة ملك،  امراأة  يو�ضف،  د.  احلزمي،   .9
العنود اخلرية، الريا�ص، 1427ه�.

موؤ�ض�ضة  التطوعي،  العمل  اأخالقيات  اأماين،  د.  قنديل،   .(0
العنود اخلرية، الريا�ص، 1430ه�.

ال�ضالم، دار  القيادة،  اأركان  يو�ضف،  د.  احلزمي،   .(( 
الريا�ص، عام 1429ه�.

اأ�ضول العمل اخلري يف الإ�ضالم،  القر�ضاوي، د. يو�ضف،   .(1
دار ال�ضروق، القاهرة، عام 2008م،

الطبعة  ال�ضيا�ضية،  التنمية  يف  اأفكار  يو�ضف،  د.  احلزمي،   .(3
الأوىل، دار ابن الأزرق، بروت، 2012.

خدمات  جمعية  الإهتمام،  تعلم  باتري�ضيا،  د.  ميهايل،   .(4
التطوع، بروت، 2009م.

اأماين، ثقافة التطوع، موؤ�ض�ضة العنود اخلرية،  قنديل، د.   .(5
الريا�ص، 1430ه�.

دار  تك�ضرها،  اأن  اإياك  قوانني احلياة  يو�ضف،  د.  احلزمي،   .(6
ابن الأزرق، الريا�ص، 1432ه�.

مكتبة  الثانية،  الطبعة  العطاء،  قوة  واآخر،  عظيم  جمال،   .(7
جرير، الريا�ص، 2011م.

وليد  حتقيق   – حممد  بن  عبدامللك  الثعالبي،   .((
احلكمة، دار  الأوىل،  الطبعة  املروات،  مراآة   ،-  احل�ضني 

الريا�ص، عام 1419ه�.
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ابن خلدون،  بن حممد، مقدمة  ابن خلدون، عبدالرحمن   .(9
الطبعة الأوىل، مكتبة لبنان وبروت، عام 1992م.

مان، مي�ضيل – نقلها للعربية: عادل الهواري و�ضعد م�ضلوح   .10
- مو�ضوعة العلوم الجتماعية، الطبعة الأوىل – مكتبة الفالح، 

بروت 1414ه�.
الدرا�سات واالأبحاث

الربكاتي، عمر، درا�ضة بعنوان الأثر الإقت�ضادي لالأعمال   .(
التطوعية، الريا�ص، 1429ه�

التطوعي،  والعمل  ال�ضباب  بعنوان  را�ضد، درا�ضة  د.  الباز،   .1
�ضعود،  امللك  جامعة   – ال�ضباب  لأبحاث  الوطني  املركز 

الريا�ص،2002م.
املرواين، د. نايف، درا�ضة بعنوان العمل التطوعي اإ�ضكالته   .3

وتطبيقاته، عام 1432 ه�.
ال�ضايجي، د. حميد، درا�ضة بعنوان العمل التطوعي اأهميته   .4

2007م. اأ�ضبار،  جناحه،  – عوامل  – معوقاته 
التطوعي  العمل  بعنوان  درا�ضة  معلوي،  ال�ضهراين،   .5
الأمنية، للعلوم  العربية  نايف  جامعة  املجتمع،  باأمن   وعالقته 

الريا�ص، 1428ه�.
اإ�ضتقطاب  و�ضائل  بعنوان  بحث  اإبراهيم،  د.  القعيد،   .6
لل�ضباب  العاملية  الندوة  بجهودهم،  الأمثل  والإنتفاع  املتطوعني 

الإ�ضالمي، 1997م
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موقع دائرة املعارف الربيطانية، عام 2012م،   .7 
www.britannica.com

موقع �ضاكورا اململكة، 2012م،  .( 
www.sakura-almamlakh.com

موقع عامل التطوع العربي، 2012م،  .9 
www.arabvolunteering.org

موقع املديرية العامة للدفاع املدين، 2012م،  .(0 
www.998.gov.sa

موقع منتدى الغد )نحن وال�ضباب �ضراكة(، 2012م،  .(( 
www.alghadforum.org.sa

موقع نادي حياة – جامعة امللك �ضعود، 2012م، النبذة   .(1
www.life-ksu.org ،التعريفية
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عن املوؤلف:
اإداري واقت�ضادي �ضعودي من مواليد عام 1964م ح�ضل 
على درجة البكالوريو�ص يف العلوم ال�ضيا�ضية عام 1987م 
الإ�ضالمية  وامل�ضرفية  املالية  العلوم  يف  العايل  والدبلوم 
يف  الدكتوراه  ودرجة  1997م  واملاج�ضتر  1992م  عام 

فل�ضفة القت�ضاد عام 2004م. 
التطوعي  العمل  يف  �ضنة  وع�ضرين  خم�ص  املوؤلف  ا�ضتغل 
ثم  الإدارية  لل�ضوؤون  كمدير  والدويل  املحلي  واخلري 
باك�ضتان  العاملية يف  الإ�ضالمية  الإغاثة  نائب مدير هيئة 
للعام  بالأردن  اإقليميا  املحلية عام 1990م، ومديرًا  املكاتب  اإدارة  عام 1989م ومدير 
األبانيا ومكتب  1991م، كما قام خالل الفرتة باإعادة هيكلة وتطوير مكاتب الهيئة يف 

رابطة العامل الإ�ضالمي يف الفلبني. 
تنفيذيا  ومديرًا  اخلرية  العنود  ملوؤ�ض�ضة  عامًا  اأمينًا  2001م  عام  منذ  املوؤلف  يعمل 
رئي�ضًا  فهو  املجال�ص،  بالعديد من  املوؤلف ع�ضوًا  )الوقف(،  لالإ�ضتثمار  العنود  ملوؤ�ض�ضة 
دوريًا ملجل�ص تن�ضيق العمل اخلري، وع�ضو جمل�ص اإدارة موؤ�ض�ضة احلرمني )�ضابقًا(، 
ال�ضندوق  اإدارة  جمل�ص  وع�ضو  الإعاقة،  لأبحاث  �ضلمان  الأمر  مركز  جمل�ص  وع�ضو 
بالغرفة  الأوقاف  جلنة  وع�ضو  الإ�ضالمية،  �ضعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة  اخلري 
التجارية بالريا�ص، وع�ضو الهيئة العلمية ل�ضندوق را�ضد بن دايل لدرا�ضات الأوقاف، 
واجلمعية  لالإدارة،  ال�ضعودية  اجلمعية  وع�ضو  ال�ضعودية،  القت�ضاد  جمعية  وع�ضو 

ال�ضعودية للتاريخ. 
رئي�ص  ومنها:  تاأ�ضي�ص  عمل  فرق  وراأ�ص  اخلرية  الإ�ضت�ضارات  من  العديد  املوؤلف  قدم 
اللجنة التنفيذية لندوة وفعاليات خادم احلرمني ال�ضريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
»رحمه اهلل«، ورئي�ص تاأ�ضي�ص فريق موؤ�ض�ضة امللك فهد اخلرية، و�ضندوق الوئام اخلري، 

و�ضندوق الأمرة م�ضاوي لتنمية املراأة، وموؤ�ض�ضة الوالدة ح�ضة ال�ضديري اخلرية. 
منها يف  موؤلف  ع�ضر  وله خم�ضة  والندوات  والدرا�ضات  الكتب  من  العديد  املوؤلف  قدم 
العمل اخلري: امراأة ا�ضتثنائية )زوجة ملك( – عا�ضت بعد اأن ماتت – العمل اخلري 

عند امللك عبدالعزيز – قوة التطوع.
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