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 *لتفعيلهمقترح ونموذج  تنمية المجتمع في دور العمل التطوعي

 :الملخص
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية العمل التطوعي، ودوره المتنامي في تنمية المجتمعاات وتدادم ا وتعز از تماساك اث   ا  

 التطوعي "كدطاع ثال " إلى جانب كل من الدطاع ن ال كومي والخاص. أصبح ُ نظر للعمل

باراز  جاه هااه األعماال ماان  ددمااةاألعماال التطوعياة فاي بعا  البلادان المت اقاا وقاد ساعى البا ثاان إلاى اساتعرا  و  وا 
إضااافة لااال  خاا ل عاادد ال  وااات والمنظمااات التااي ُتعنااى ب ااا، وماان خاا ل نساابة المساااهم ن ماان مجمااوع عاادد السااكان ف  ااا. 

األعمال التطوعية في تنمية المجتمعاات وتدادم ا مان خا ل إباراز ال واواد ايجتماعياة والثدافياة  مساهماتركزت الدراسة على 
من خ ل انخراط ه فاي الداوة العاملاة  ،والمالية ل ا. وسلطت الضوء على فواود األعمال التطوعية بالنسبة للمتطوع ن أن س ه

 في تطو ر بلدهه، وتنمية جملة من الم ارات لد  ه.

لااى  اإبااراز الوضاا  المتواضاا  نساابي  كمااا هاادفت الدراسااة إلااى  اقتاارا  لألعمااال التطوعيااة المنظمااة فااي الااب د العربيااة، وا 
  رتكز على أرب  دعاوه أساسية مترابطة فيما ب ن ا هي:   انمواج لت ع ل

ب اه األعمال واللواوح المنظمة ل اث مما يمكان مان قيااه هااه  تعنىالتي  الخاصة ايسترات جيةتنظيه الاي يشمل وض  ال -0
 األعمال على أسس مت نة وواض ة. 

 . هالتمو ل ال زه لدياه العمل التطوعي وتطوره واستمرار ت -2
من أجل ضمان جودة أداء عالية لألعمال التطوعية وتوعية السكان بأنشطت ا، وتسا  ل التواصال با ن  ثتدنية المعلومات -5

 الج ات المعنية ب ا. 
تسو ق العمل التطوعيث وبما يك ل نشر ثدافة العمل التطوعي، وغرس وتنمية  ب العمل التطاوعي لادأ أبنااء المجتما   -4

 بشكل عاه والج ات المان ة بشكل خاص.

هاااه الدراسااة  ااول األعمااال التطوعيااة والنمااواج المدتاار  لت ع ل ااا فااي  اا  المجتمعااات ألن  تساااههبا ثااان أن ويأماال ال
 تولي ل ا األهمية التي تتناسب م   جه ال واود الناجمة عن ا.
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 :مقدمة
رك اازة أصاابح هاااا العماال يمثاال  تطار  الب اا  إلااى أهميااة العماال التطاوعي، والاادور المتنااامي لااه فااي المجتمعاااتث   ا  

، ويعكاااس مااادأ مسااااهمة أفاااراد المجتمااا  فاااي بنااااء  امااان مظااااهر تدااادم اأساساااية فاااي النسااا ج ايجتمااااعي للمجتمعاااات ومظ ااار  
العماال التطااوعي ماان الوساااول التااي ماان خ ل ااا  ااته عااد ويُ . بمااا يعاازز ج ااود الدولااة فااي التنميااةمنظومااة التكافاال ايجتماااعي 

وال  من خ ل تنمية الشاعور  ،يساعد على تماس  المجتم و  ألفراد المجتم ،وا  جاد  ياة أفضل  ،المعيشية األ والت س ن 
بالواجااب لاادأ أفااراد المجتمااا ، وت د ااق التعاااون باا ن الدولاااة وأفااراد المجتماا  لرعايااة ال واااات الم تاجااة، ويعماال علااى تخ  ااا  

 المشك ت ايجتماعية التي تواجه المجتم .

والتساااتيت التااي الب اا ،  شااكلةمل  تطاار  العاااه الاااي  طاااراإله األول فااي جزواا تناااول   اا   ،يضااه الب اا  ث ثااة أجاازاء
 في إنجازه.البا ثان ، كما  تطر  إلى أهداف الب  ، والمن جية التي اتبع ا جابة عن ايمكن اإل

، واساتعرا  تجاارب م  اوه العمال التطاوعيعارف علاى   ا   اته الت ،الب ا  اإلطاار النظاري   تنااولوفي جزوه الثااني 
مثاال الوييااات المت اادة األمر كيااة وبلاادان ايت اااد األوربااي، وكناادا، واسااتراليا، وسويساارا،  ،هاااا المجااالفااي  العاااله دولبعاا  

فااي هاااه البلاادان فااي  ااول  جااه المتسسااات وال  وااات العاملااة  متااوافرةالمعلومااات ال اسااتعرا تااه فدااد ، وبعاا  الااب د العربيااة
تاه كماا  ايقتصاادية. وقيمت اا، اه األعماالوفواات ه العمر اة، واتجاهاات تطاور ها، وأعداد المتطوع ن، مجال األعمال التطوعية

ل واواد ، واوتعاضاد أبناو اا معايالمجت  اتماساكفاي تنمياة المجتمعاات وتعز از فواود العمال التطاوعي التطر  في هاا الجزء إلى 
الشخصاااية المباشااارة ، إضاااافة لل واواااد المالياااة لألعماااال التطوعياااة، والنساااب المالياااة التاااي تشاااكل ا مااان مجمااال الااادخل الداااومي

والثداااة وخاصاااة م اااارات التواصااال والعمااال الجمااااعي،  ،اكتسااااب الخبااارات وتطاااو ر الم اااارات المختل اااةمااان خااا ل  ،للمتطاااوع
 سواء  العلمية من ا أو الم نية. ،وت س ن فرص الدبول في المتسساتبالن س، 

ااالب اا    تناااولفااي جزوااه الثالاا  و  اا انمواج  التااي المكونااات األساسااية  إبااراز  اا   ااته لت ع اال العماال التطااوعيث  امدتر  
األعمال التطوعية، و سن الدياه ب ا، كما تضمن اساتمرار ت ا وتطورهاا. فاالتنظيه ووسااول ب بنية متكاملة للدياه تضمن إ دا 

 .تدنية المعلومات والتمو ل والتسو ق هي المكونات األساسية للنمواج المدتر 

 :العاماإلطار 
، واألهاداف التاي ترماي ل اا، جاباة عن اايشمل مشكلة الدراسة وأهمية الدياه ب ا، والتساتيت التي يمكان ل ااه الدراساة اإل

 المن جية المعتمدة إلنجازها. اوأخ ر  

 :بحثمشكلة ال -1

ااا    أصاااب ت هااااه األعماااال تشاااكل عااام ،دور األعماااال التطوعياااة بشاااكل مطاارد تنااااميماا   فاااي تنمياااة المجتمعاااات  ام م 
إا وتددم ا، وأصبح يطلق عل  ا "الدطااع الثالا  أو الدطااع األهلاي" إلاى جاناب كال مان الدطااع ال كاومي والدطااع الخااص، 

مسااعدة أصا اب ال اجاات و مثال مسااعدة كباار السان،  ،هاا الدطااع يعاالج بك ااءة أعلاى بعا  المسااول فاي المجتمعااتإن 
يشكل نسابة اات شاأن مان الادخل العااه، وأصابح ايساتثمار فياه دخل هاا الدطاع   فدد أخا ع وة على ال ،وغ رها الخاصة

 اا جدوأ عالية.
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أولاات أهميااة خاصااة لألعمااال التطوعيااة، وأصاابح ل اااه قااد فااااا كااان العد ااد ماان الاادول المتطااورة وبعاا  الاادول األخاارأ 
ومن ااا  ،لاادور المرجااو ل ااا فااي العد ااد ماان دول العااالهفااان هاااه األعمااال لااه تأخااا ا ،األعمااال دور بااارز فااي تنميااة مجتمعات ااا

وال واواد الناجماة عن اا فاي  ، وأهمياة هااه األعماال،األعماال التطوعياة دور استشارافيسعى هااا الب ا  إلاى و  البلدان العربية.
 تنمية المجتمعات، واقترا  نمواج لت ع له.

 :بحثتساؤالت ال -2

 و ت رع عن ال  التساتيت التالية: ودوره في تنمية المجتم ،التطوعي إلى استشراف واق  العمل  الب   دف  
  ه في تنمية المجتم ؟مساهماتواق  العمل التطوعي و ما 

 ما أهه ال واود والمزايا للعمل التطوعي؟ 

 ما النمواج المدتر  لت ع ل العمل التطوعي في المجتم ؟ 

 :بحثأهداف ال -3

 ا  لي: ول م ب  ال تم ور أهداف هاات
  .التعرف على م  وه العمل التطاوعي ودوره فاي تماسا  المجتمعاات، وتعاضاد أبناواه، وال واواد األخارأ المرجاوة مناه

 .انسبي   ا ف  ادور هاه األعمال متواضع  ي  زال وتدديه مساهمة في توعية المجتمعات التي 

 ا من هاه األعمال.استعرا  تجارب مجموعة من الدول في مجال العمل التطوعي، والمزايا التي ت دد  

  مجتمعات العربية بشكل خاصفي البشكل عاه و إ جاد نمواج ي دد المكونات األساسية لت ع ل العمل التطوعي. 

 :بحثمنهجية ال -4

ماان خاا ل ت ل اال واسااتعرا  التجااارب الدوليااة،  ،ب اا تساااتيت ال نعاا جابااةعلااى األساالوب المكتبااي فااي اإل قاااه الب اا 
 ،التطااوعي، ووضا  تصااور لنماواج مدتار  لت ع اال العمال التطااوعي فاي الكث اار مان دول العااالهوت د اد اإلطاار النظااري للعمال 

 اإللكترونية اات الع قة. مواق والوالتدار ر وخاصة في البلدان العربية. وقد اعتمد الب   على المراج  ممثلة في الكتب 

 :اإلطار النظري 
ه فاي مسااهماتوخاصة المتددمة من اا، و  ،والعمل التطوعي في بع  بلدان العاله يشمل الم  وه العاه للعمل التطوعي،

 على مستوأ المجتمعات التي  نتمون إل  ا. هأ ،على مستوأ المتطوع نأكان ال  سواء   ،تنم ت ا، وال واود الناجمة عنه

 :مفهوم العمل التطوعي -1

 ، ف و:من ا اوفيما  لي نستعر  بعض   . امتداربة فيما ب ن لعمل التطوعي، وهي بشكل عاها تعر  ات هنا  العد د من
   ه مشاك تبما يساعدهه على  ال  ثأو ه وة( إلى م تاج  ا من أفراد المجتم  ا"الخدمة التي يدوه ب ا المتطوع )فرد 

 .(0995 أ وب،) "دون مدابل وال 

 "ماال مسااووليات العماال ماان خاا ل ت وفيااه   ،باا  مداباال  نااةج ااد  بالااه اإلنسااان ماان أجاال مجتمعااه أو ماان أجاال جماعااات مع
 .(2112العنزي، )" من المجتم واف  إنسانية داخلية خاصة تلدى رضا إرضاء  لمشاعر ود ،قاومة متسسات اجتماعية
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 "فاي ت مال مساوولية المتسساة التاي تعمال علاى تداديه  للمساهمةإنسان ب  مدابل لمجتمعه بداف  منه أي  ج د  باله
 .(2113النعيه، )الرعاية ايجتماعية" 

فااان العمال التطااوعي يعاارف بأنااه "كاال مااا  بالاه ال اارد ب اادف تدااديه الخاادمات ايجتماعيااة أو  ،أماا ماان النا يااة اإلجراويااة
اسواء  أكان ما ُ باال ع ،اإلغاثية أو التربوية أو التعليمية ب  أجر مادي ماا غ اره م هأ ارأي ا هأ ابادني   اج اد   هأ اوقت ا هأ ي  ماا هأ الم 

لعماال التطااوعي قااد تبناات هااه الدراسااة التعر اا  الشااامل والماوجز التااالي لو  .(2112الربااا ، ) يملكاه ال اارد وي تاجااه ا"خارون"
يدااوه بتدديماه شااخص أو كيااان ماا إلااى شاخص أو كيااان هخار ي تاااج إليااه ودون  )فكار( أو تمو اال أو رأي )ج اد( عماال" :بأناه

 ."و تنمويةأالنشاط اا أغرا  اجتماعية هاا ويكون مدابل مادي أو غ ره، 

 جمياا  تااوف رتعااد قااادرة علااى  لااه –الناميااة  هالمتددمااة من ااا أ سااواء   –وبمراعاااة كااون ال كومااات فااي البلاادان المختل ااة 
اا    تشااكل عااامفدااد أصااب ت األعمااال التطوعيااة  ،ا تياجاات مجتمعات ااا تدر اار  الااة ) هاااه المجتمعااات وتداادم ا تنميااةفااي  ام م 

 "الدطااااع - اأ يان اا – طلااق عليااهيُ  أصاابحو  ،(2100، اسااترات جية الدولااة للعمااال التطااوعي 2100التطااوع فااي العاااله العربااي  
 الدطاااع الثاااني - والخاااص عتباار الدطاااع األول،الاااي يُ  إلااى جانااب كاال ماان الدطاااع ن ال كااوميأو الدطاااع األهلااي"  الثالاا 

 ،اا جاادوأ عاليااة هأصاابح ايسااتثمار فياا، و نساابة ماان الاادخل العاااهيشااكل دخاال هاااا الدطاااع  وأخااا، [2102كو اات،  منتاادأ يااا]
 .(Kouvo, 2011)ستة منه  ورو وا د يعطي استثمار      إن

مان العوامال الم ماة التاي تسااعد  امان المجتمعاات أهمياة خاصاة ل ااا الناوع مان العمال باعتبااره وا اد   العد د تولدد أول
أبناءها على الدياه بأعمال الخ ر من خا ل تداديه المسااعدة لمان ي تاج اا مان ه، وتعز از انتمااو ه ومشااركت ه فاي مجاتمع ه، 

ا تا اة و  تنمياة قاادرات الشاباب وم اارات ه الشخصااية،ى وتطو رهاا، إضاافة إلاا هااه المجتمعاااتبتنميااة  اوالمسااهمة طوع   اارص الا 
فداد  ،ولتسالي  الضاوء علاى أهمياة العمال التطاوعي المشااركة فاي اتخااا الدارار.و  ول الدضايا العامة،   هوهرالتعب ر عن ل ه ل

مان كال )ديسمبر( ال وه الخامس من كانون األول  وخصصت لهللمتطوع ن،  ادولي   ا وم   0993أقرت األمه المت دة في عاه 
 .(IVD, 2011) هو العاه الدولي للمتطوع ن 2110اعتبرت عاه ، كما عاه

 :العمل التطوعي في بعض بلدان العالم -2

(. 0 جادولالكب ارة للجمعياات المعنياة فياه ) و تضاح الا  مان األعاداد ،تولي دول العااله أهمياة خاصاة للعمال التطاوعي
كث ر من المجتمعات المدنية عدد من ال  وات والمتسسات والمجالس العليا التاي ت اته بتنظايه عمال المتسساات   وجد فيكما 

جااراءات ومااتتمرات ودراسااات ل ما تااه وتطااو ره ومساااعدته  ،الخ ر ااة ، اا وقانوني ااوعلمي ااإدار  ااا وتاادعه العماال الخ ااري بداارارات وا 
اسااترات جية الدولااة للعماال ) اتشاار عات و ااوافز ومتابعااة صاادورها قانوني اايه عباار تدااد اوتساااعد فااي إرساااء العماال التطااوعي ماادني  

 .(2100التطوعي، 

 (1)رقم  جدول
 البحرين بريطانيا فرنسا ألمانيا أمريكا البلد

 1.0 301 011 011 1011 (1111)× العدد
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 :العمل التطوعي في الواليات المتحدة األمريكية -2-1

، وبما يعاادل ساعة مليار 7.9في الوييات المت دة ب والي  2102المنظه في عاه يددر عدد ساعات العمل التطوعي 
 تضامن الا   ، ويمن الدخل الداومي %0.0ما يعادل أي  ($ 22.03دوير )على أساس قيمة الساعة =  مليار 073 اتدر ب  

 .(VCE in USA, 2012; LC by GDP, 2012) مثل مساعدة الج ران وما شاب ه ،العمل التطوعي غ ر الرسمي
ا 02وتجدر اإلشارة إلى مشاركة  والي رب  السكان من اوي ال وات العمر ة التي تز اد علاى  التطاوعي فاي العمال  اعام 

نسابة  كماا إنازدياد عدد الساكان، م   اطرد  ، وتزداد أعداد المشارك ن في هاا العمل من سنة إلى أخرأ الوييات المت دةفي 
 .(V in USA, 2014) 2 جدولوكما هو مب ن في  ،أعلى من نسبة الرجال لل وات العمر ة الماكورةمشاركات النساء هي 

 (2)رقم  جدول

العدد اإلجمالي  البند
 النساء الرجال % )مليون(

 % العدد )مليون( % العدد )مليون(
9/2110 2019 2214 2215 2512 5313 2914 
9/2119 2514 2219 2217 2515 5217 5110 
9/2111 2219 2215 2219 2512 52 2915 
9/2111 2415 2219 2714 2513 5219 2919 
9/2112 2413 2213 2712 2512 5715 2913 

 (V in EU, 2010) لتطوعي في بلدان االتحاد األوربيالعمل ا -2-2

 :طبيعة العمل التطوعي -أ

خاصة به، لد  ه   ظ عده وجود طر دة من جية ه يُ انفاألورب  ن بأهمية العمل التطوعي منا مدة طو لة،  رغه اعتراف
عادد المشاارك ن الباال  ن صال و قاد و  .األورباي لعمل التطوعي فاي دول ايت اادكامل ط   ا تشمل عده وجود أب ا لإضافة 

ساانة يساااهمون فااي هاااا العماال،  03مماان أعمااارهه تز ااد علااى  %25-22ومل ااون،  94-92 إلااى لااد  هفااي العماال التطااوعي 
 اومتطاور   ا، ف ي   ن أصبح هاا العمل تدل دي  27الا  هاا العمل ب ن دول ايت اد في مستوياتبأن هنا  فوار  ملموسة  اعلم  

 (.5) أو ضع   التطور في بلدان أخرأ الجدول افي قطاعات العمل التطوعي في بع  البلدان، فانه يعتبر ناشو  

 (3)رقم  جدول
 منخفض امنخفض نسبي   متوسط متطور امتطور جد   المستوى 

 دـالبل
النمسا، 
هولندا، 

 السو د، انكلترا
الدانمر ، فنلندا، 

 كسمبورغل ألمانيا،
استونيا، 
فرنسا، 
 يت يا

بلجيكا، قبرص، التشي ، ا رلندا، 
مالطا، بولندا، البرت ال، سلوفاكيا، 

 سبانياأرومانيا، سلوف نيا، 

بل ار ا، 
ال ونان، 

يطاليا، إ
 ل توانيا

 %01> % 09-01 %29-21 %59-51 %41< مشاركة البالغيننسبة 

 وتجدر اإلشارة إلى ما  لي:
 (.اسنوي   % 03بنسبة بل ت  اال اوتة )أ يان  العشر السنوات ان ايت اد خ ل تنامي أعداد المتطوع ن والمنظمات التطوعية في بلد -

 سنة هي األعلى ب ن المتطوع ن. 31-51ال وة العمر ة  -
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 سبانيا والسو د.أدول: النمسا، بلجيكا، فنلندا، فرنسا، رومانيا، سلوف نيا، عدة األعمار األعلى في تزا د في  والمتطوعون او  -

 توجد ع قة ا جابية واض ة ب ن مستوأ التعليه والمساهمة في العمل التطوعي. -

 في العمل التطوعي في معظه البلدان األوربية. االموظ ون هه األكثر نشاط   -

 سبانيا.أالجزء األكبر من المتطوع ن في بلدان أوربا الشرقية و يشكل الشباب  -

بلادان  تساعة، وهااه األعاداد متسااوية فاي اأوربي ا ابلاد   00أعداد المتطوع ن من الرجال أعلى من أعدادها من النساء فاي  -
 لمشاركة األعلى ل ه في الر اضة.إلى ا العدد من المتطوع ن الرجالعلو أخرأ. وربما يعزأ 

، وهاي الدطااع األهاه فاي غالبياة هااه البلادان ،ر اضاةال :هاي الدطاعات الرويسة للعمل التطوعي في بلدان ايت اد األورباي -
 التعليه والتدر ب والب  .والترفيه، ايستجماه و الثدافة، و المنظمات الد نية، و األنشطة ايجتماعية والرعاية الص ية، و 

ل ااا الناوع وضا  اساترات جية وطنياة التاي قامات بالادول  فاانقانوني للعمل التطاوعي،  إطارعد د من دول ايت اد لديه م  أن  -
 ة وا دة فد .وزار لية العمل بمسوو إناطة في  ال  سترات جيةوض  مثل هاه ايتجدر اإلشارة إلى س ولة و  قل لة. من العمل

 :القيمة االقتصادية للعمل التطوعي -ب

تت اااوت  وهاااه النساابة، نساابة ماان الاادخل الدااوميفااي بلاادان ايت اااد األوربااي ل الديمااة ايقتصااادية للعماال التطااوعي تشااك
 (.4) وكما هو مب ن في الجدول ،في بلدان ايت اد األوربي بشكل واضح ب ن دولة وأخرأ 

 (4)رقم  جدول

 البلد
النمسا، 
هولندا، 
 السويد

انكلترا، 
فنلندا، 
 الدانمرك

يكا، فرنسا، بلج
ألمانيا، ايرلندا، 

 اسبانياكسمبورغ، ل

يطاليا، إبلغاريا، التشيك، 
هنغاريا، ليتوانيا، مالطا، 
 البرتغال، رومانيا، سلوفانيا

، سلوفاكيا
بولندا، 
 اليونان

النسبة من الدخل 
 110>  0>  2 - 0 2<  3 - 5 )%( القومي

 (V in Canada, 2010) العمل التطوعي في كندا -2-3
مل ااون  0515فااي العماال التطااوعي أكثاار ماان ماان ه شااار  ، 2101فااي عاااه  نساامة مل ااون  551450بلااع عاادد سااكان كناادا 

ويكااف   ،دوير ملياار 42.303ساعة عمال )ماا يعاادل  مليار 210سنة فما فو (     قدموا  03ممن أعمارهه  %47شخص )
ساااعة  020  ا  قاده كال مان ه ماا ي يدال عان  ،مان هاتيء المتطاوع ن مان النخبااة %23مان الادخل الداومي(، وكاان  2.93%

وا تال خر جاو الجامعاات مرتباة  .2101ملاة العمال التطاوعي فاي العااه مان ج %77عمال فاي السانة، وكانات مشااركت ه تسااوي 
كماا  غ ار  ااملي دبلاوه المادارس العلياا.     كان عاددهه  ز اد علاى ضاع  عادد ممان هاه مان ،متددمة ب ن المتطوع ن النخبة

 ي  سنوات فماا فاو  ضاع  مان كاان لاد  ه أط اا ستبأعمار  ي  األم ات ممن لد  ه أط ا المتطوع ن النخبة من ا"باء كان عدد 
 .(3) جدولوهي مب نة في  ،وراء العمل التطوعي جملة من الدواف  لدأ المتطوع ن وقد كان دون هاا السن.

 (0)رقم  جدول

الرغبة في خدمة  الموضوع
 المجتمع

المهارة االستفادة من 
 والخبرة

التأثر بالمسألة التي تدعمها 
 وجود صديق متطوع مؤسسته

 % 40 % 09 % 80 % 93  النسبة
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نسابة  أناألساباب تعاود لاندص الوقات، و  أنبا –تدر ب اا  –من ه الثلثان أما غ ر المنخرط ن في العمل التطوعي فدد ب ن 
 مشاركت ا. إمكانال ، مما يش ر إلى  من األنه له ُيطلب ( له تشار  في هاا العمل %43 ≈ي بأس ب ا )

 :العمل التطوعي في استراليا -2-4

مل اون )ماا يعاادل  312، شاار  مان ه فاي العمال التطاوعي 2112مل ون نسمة فاي العااه  21.4 بلع عدد سكان استراليا
أي  ،مل اون سااعة عمال 705سانة أو أكثارث مدادم ن خدماة للمجتما  بل ات  09( من ايسترال  ن ممان كانات أعماارهه 54%
بل ااون $  0412يداال عاان  ، وقااد قاادرت قيمت ااا بمااا يساعة أساابوع( 212ساااعة عماال فااي الساانة لكاال ماان ه ) 057 عااادلبمااا ي

  ا   2101وفاي عااه  .(CV, 2013; LC by GDP, 2006; DA, 2014) من الدخل الدومي( %0195)يعادل  والي 
مان ال واات العمر اة  %59مل اون شاخص )ماا يعاادل  214 التطاوعي شاار  فاي العمال ،مل اون نسامة 2019بلع عادد الساكان 

 .(DA, 2014) (0) شكلو  ،(2) جدولكما هو مب ن ب 0993عاه ، وبال  تضاع  العدد مدارنة م  (سابدا  المشار إل  ا 

 (0)رقم  جدول
 العام 1990 2111 2110 2111
 العدد التقديري للمتطوعين )مليون( 512 414 312 214

 .(0) الشكل ،    ي  ظ أن أعداد المتطوع ن تتزا د بشكل خطي م  الزمن

 
 :البالد العربية فيالعمل التطوعي  -2-0

عادد ساكان الاب د ) 2105مل اون نسامة فاي العااه  571ب سب هخر اإل صاويات فان سكان الب د العربياة قاد تخطاى 
 الااب د العربيااة  ااد   الع ااد يرتباطااه الوث ااقمجماال يعتباار العماال التطااوعي فااي  ن النا يااة المبدويااة ي. وماا(2105العربيااة، 

كوضا  لكناه الدب لاة. ساواء  العاولياة أو  ،المجموعاات، وكاان يماارس مان قبال األفاراد و ال ن   بادئ وتعاليه الد ن اإلس ميبم
بع  المعلوماات  ونستعر  فيما  ليالع د. يعتبر  د   من خ ل الجمعيات وال  وات العاملة في المجال التطوعي منظه 

 وعي في بع  بلدان العاله العربي.عن العمل التط
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هااا بانشاااء أول مركااز للتنميااة 0591ن ايجتماعيااة والعماال فااي عاااه شااوو قاماات وزارة ال الســعوديةالمملكــة العربيــة ف ااي 
وفااي  .تشاك ل لجاان أهلياة متخصصاة تعمال معاه فاي مجاايت العمال التطاوعيايجتماعياة كاان مان ضامن م اماه األساساية 

دارة عاماااة  إنشااااء إدارة عاماااة، وتاااه الجمعياااات والمتسساااات الخ ر اااة يو اااة إصااادارهاااا تاااه 0401عااااه  للتنمياااة ايجتماعياااة وا 
 225 الي ااا  ااو  عاادد الجمعيااات الخ ر ااة المنتشاارة فااي أن اااء المملكااة يو  .(هااا0454البلااوي، ) للمتسسااات والجمعيااات األهليااة

ماان الجااد ر  هث غ اار أنااالجمعيااات اااه لا مل ون اا 072والعماال  وزارة الشااوون ايجتماعيااةخصصاات  هااا0455عاااه وفااي جمعيااة، 
 وأصااب ت ،ي ت ااي با تياجااات المساات  د ن من ااااألر اااف فااي  موجااودةالم زانيااة المخصصااة للجمعيااات الخ ر ااة البالاااكر أن 

 .(2102المش خص، فد  )الم زانية الممنو ة ل ا ت طي مصروفات ا 

ضااامن األسااااس ايساااترات جي  مملكاااة العربياااة الساااعوديةفاااي الخطاااة الخمساااية الساااابعة للوتجااادر اإلشاااارة إلاااى ماااا ورد 
ا" تطاااو ر الخااادمات التطوعياااة وترسااا ه م  وم اااا وأهم ت اااا لااادأ أفاااراد المجتمااا  وايرتدااااء بوسااااول ا وأساااال ب أداو ااا": الخاااامس

فااي مجااال خدمااة  م مااة فااي المملكااة اويمكاان للعماال التطااوعي أن يأخااا أبعاااد   .(2100اسااترات جية الدولااة للعماال التطااوعي، )
ث ناادوة العماال التطااوعي فااي أه الداارأ تناااق  التطااوع فااي 2100، ناادوة العماال التطااوعي وهفااا  المسااتدبل)ال جاااج والمعتماار ن 

 ،جامعااة ط بااةفااي للدراسااات واألب ااا  فااي مجااال العماال التطااوعي علمااي تأساايس كرسااي . وقااد تااه (2102، ال ااج والعماارة
 .(2100كرسي األم ر ماجد التطوعي، ) تشجي  الب   العلميو  دف إلى نشر ثدافة العمل التطوعي، و 

 2110انتشارت جمعياات العمال التطاوعي فاي الدولاة  تاى وصال عاددها فاي عااه  دولة اإلمارات العربية المتحدةوفي 
اا 2133غ اار أن مجمااوع دعااه الدولااة ل اااه الجمعيااات فااي العاااه الماااكور كااان  جمعيااة. 004إلااى ن ااو  وهااو مااا ، امل ااون درهم 

ب  ا   اجاد   ادرهاه. وهااا الادعه يعتبار م ادود   مل ون  225  والي من مصروف الجمعيات ال علي والبالع %213يشكل تدر با 
ول مدارنااة بالاادعه الاااي تااوفره د اجااد   امتاادني   ل اااه الجمعياااتيعتباار دعااه الدولااة و  .ي يكاااد ي طااي الن دااات اإلدار ااة للجمعيااات

لكاان منظمااة خ ر ااة،  " ألاا 21" وجااد قرابااة  جمهوريــة مصــر العربيــةوفااي  .(2112الدطااامي، ) العاااله المتدااده للعماال التطااوعي
 .(2100ال  دري، ) ال اعل من ا ي  تجاوز الموات

عرباي الت ااد اي"تأسايس تت ااوت مان بلاد "خار، إضاافة لفاي مجاال العمال التطاوعي،  ابال ج ود  الدول العربية ب وقد قامت
و بلاع العادد ال االي الااي  ،مراكز العمل الطاوعيإطار عربي  جم  ه وات ومنظمات وجمعيات و كأول  2115 "للعمل التطوعي

متم اازة فااي مجااال العماال  كااوادرعااداد إلايت اااد مراكااز تاادر ب عربيااة متخصصااة  هاااا أنشااأقااد . و " دولااة09هاااا ايت اااد " يضاامه
مركاز التادر ب و" .متطاوع نتدر ب أطباء وممرض ن و ب ختصوت ،ومدرها أبو ظبي ،"األكاديمية العربية للتطوع"وهي: ، التطوعي
 .الل اة اينجل ز اةو التعامال  ال اساوب وم ااراتعلاى المراساه والتشار  ات و تدر ب الختص بو  ،لبنان ومدره ،عن قارة هسيا "العربي

 ااارات مو  ،واإلغاثااةعلااى إدارة األزمااات تاادر ب الب و خااتص ،السااودان ومداارها إفر ديااعاان قااارة  "مركااز التاادر ب العربااي للتطااوعو"
 .(2104المرصد العربي للعمل التطوعي، ) وم ارات العمل الم داني ،ض وط العملالتعامل م  

فاي البلادان المتددماة، و تضاح الا   المث لاةز اد مان التعز از لترقاى إلاى المساتويات ممساعي الدول العربية ت تااج غ ر أن 
باارامج ل وافتدارهااا، ل ااا الاادعه الماااديوأعااداد المنتسااب ن إل  ااا، و أعااداد الجمعيااات العاملااة فااي العماال التطااوعي، انخ ااا   ماان اجلي اا

ماا   ةقااضااع  الع ، و هامشااية الع قااة ماا  المتسسااات اإلع ميااة، و م دوديااة الت اعاال ماا  المتسسااات الرسااميةو  ،ةعماال واضاا 
 ، وسبل ت ع له في الدول العربية.ايهتماه للعمل التطوعيمز د من مما يدتضي إي ء  .(2112الدطامي، ) المتسسات الدولية
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 :(BV, 2004) فوائد العمل التطوعي -3

كما تشمل هاه  المجتمعات، هاألشخاص، أ هرب ية، أسواء  منظماته غ ر ال ،ي كل المعن  ن بهتعه فواود العمل التطوع
 .ال واود المتطوع ن أن س ه

 :تعزيز التماسك المجتمعي -3-1

العمااال التطاااوعي مااان لعاااب الماااواطن لااادور هااااه فاااي تعز اااز المجتمااا  المااادني والاااديمدراطي، وتعز اااز التضاااامن يمكااان 
ايجتماااعي، ونوعيااة ال ياااة فااي المجتماا ، ويعطااي المتطااوع الشااعور بالرضاااء الااااتي ماان خاا ل مساااهمته بتدااديه الخاادمات 

 .(2110بار، ) المجتم  الاي  نتمي إليهلى تدده واضح على  ياة الناس وعأثر  والدياه بأنشطة   وية ل ا
 :اكتساب المهارات -3-2

اا ا ااتمن العماال التطااوعي للمتطااوع ن تاادر ب   والخباارات التااي تتهلااه  ل نخااراط فااي الدااوة العاملااة واكتساااب الم ااارات ام م 
اا –فداااد لااو ظ  ث (2119العكاار ، ) للمنافسااة والدياااه بالعماال الم ناااي بنجااا   2111شاااملت تمااات فااي كناادا و إل صاااوية  اوفد 

 (،7) كماا هاو مبا ن فاي الجادول ،، وت سان مجموعاة مان الم اارات لاد  هلادأ المتطاوع ن ز اادة المعاارف المكتسابة -وعمتطا
بشاكل أفضال قاد اكتسابوا م اارات التعامال  المتطاوع ن مثاال أن أكثار مان ث ثاة أربااععلى ساب ل ال ظ ،     لو (2) والشكل

 ، وكال  األمر بالنسبة للم ارات األخرأ وبنسب مت اوتة.(م  ال ايت الصعبة زهه، والتعامل، وت   مثل ف ه ا"خر ن)

 (8)رقم  جدول

مهارات  الموضوع
 التعامل

مهارات 
 التواصل

تزايد المعارف 
 المكتسبة

مهارات 
 اإلدارة

مهارات جمع 
 التبرعات

المهارات التقنية 
 أو المكتبية

 % 55 % 43 % 37 % 25 % 29 % 79 النسبة

 
تكاون  فتارة المشااركة فاي العمال التطاوعي، ف اي  ا ن  ظ أن مستوأ الم ارات المكتسبة تزداد بشكل مستمر بازديادلو كما 

0%

20%

40%

60%

80%

املهارات 
التقنية أو 

املكتبية

مهارات مجع 
التربعات

مهارات 
اإلدارة

رف تزايد املعا
املكتسبة

مهارات 
التواصل

مهارات 
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 %99سااعة تصابح هااه النسابة  09لمان قضاى فاي العمال التطاوعي عادد سااعات ي تز اد علاى  %22م ارات التعامل  اوالي 
 .(5) شكلو  (9) جدولكما هو مب ن في  ،ساعة، وهكاا بالنسبة للم ارات األخرأ  099لمن قضى عدد ساعات ي تدل عن 

 (0)رقم  جدول
 مهارات تزايد المعرفة مهارات التواصل مهارات التعامل البند

 099 ≤ 09-0 099 ≤ 09-0 099 ≤ 09-0 عدد ساعات التطوع
 %74 %32 %79 %32 %99 %22 النسبة

 
لاااا فااان مااا يدااارب رباا  المتطااوع ن  لت دااون فاارص العماال تت ساان. و  الااتيااة للمتطااوع تتعاازز الساا رةوباكتساااب الم ااارات فااان 

 (.4) شكلو  (9) جدول، كما هو مب ن في %33تصل إلى و  ، اا ال دف، وتكون النسبة عالية ب ن الشبابلالعمل التطوعي ب
 (9)رقم  جدول

 04-00 04-40 44-30 34-20 24-10 العمر
 %9 %05 %09 %27 %33 النسبة
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 (11)رقم  جدول

 ينتمي للقوة العاملة ال عامل غير عامل الوضع
 % 22 % 22 % 42 النسبة

امان أجال   لت دون بالعمال التطاوعيفان ه وكال  األمر بالنسبة لألشخاص غ ر العامل ن     ا  ث اال ادف المااكور هن  
 .(01) الجدول :(%42) إلى ال تصل نسبة من  لت ق من ه من أجل 

 :الفوائد المالية -3-3

   ا  تدتارب ،مان الادخل الداومي فاي بعا  المجتمعااتيسات ان ب اا  يمالياة أخا الدخل الناجه عن العمل التطوعي يشكل قيمة 
  .[ LC by GDP, 2006: LC by GDP, 2012] .(00) الجدول ،جماليمي اإلو ل الددخمن ال %5 من اأ يان  مساهمة هاا العمل 

 (11)رقم  جدول
 2111-كندا 2110-استراليا 2111-أمريكا البلد

 0,377,141 734,902 04,447,011 (دوالرالدخل القومي )مليون 
 **42,303 04,211 *073,111 (دوالرالعمل التطوعي )مليون 

 % 2.93 % 0195 % 0.0 النسبة
 الساعة في الوييات المت دة(.)قيمة  11.22× مليار ساعة  1.2** =                *للعمل التطوعي المنظه فد    

 اوالي لدوير، تاه تداديم ا  ملياارات 2فاي أعماال ال ا ل والصال ب األ مار  ت قيماة التطاوعوعلاى ساب ل المثاال فداد بل ا
الناوادي الر اضاية فاي معظاه با د  كماا إن .(SWVR, 2011) مل اون متطاوع 0510 اوالي مل اون شاخص، وقااه باال   51

 ،براتاب %04النمساا فاي و متطوعاون،  %97من الكادر براتاب، و %05ايت اد األوربي تعتمد على المتطوع ن: في هولندا 
 ,BV) متطوعونث مما يمكن من الت لب على العدبات المالية ل نتسااب بجعل اا قل لاة %91في فرنسا و متطوعون،  %92و

اساتثمار  اورو وا اد    ا  إن ،جادوأ عالياة مجاال العمال التطاوعي او ايستثمار فاي إلى أن اأخ ر  رة تجدر اإلشاو  .(2004
 .(Kouvo, 2011)ستة من ا يعطي 

 :(T10BIV, 2014) هامن، أن يحققهالعمل التطوعي ليمكن فوائد أخرى  -3-4
 الم نية. نسب ل ياته، وت د د التوجه األالمتطوع تجر ب الوظاو  األساسية التي  رغب ب ا -

 .، والنجا  ف  ابالجامعات المتطوع الطالب قبولت س ن فرص  -

 .لن سممارسة أفضل ي تراه الاات، والثدة با -

 مدابلة أناس ل ه هراء ورغبات مماثلة. -
 التعرف على العاله وعلى الثدافات المختل ة. -

 :نموذج لتفعيل العمل التطوعي

رويسة، فاالتنظيه والتمو ال ووسااول تدنياة المعلوماات والتساو ق هاي ندااط يبد للعمل التطوعي من أن  رتكز على أسس 
 ضرور ة للوصول إلى ال دف المرجو.مترابطة و 

والاااي  وضااح المكونااات األساسااية لت ع اال العمااال  (،3) وفااي هاااا الب اا  يدتاار  البا ثااان النمااواج المباا ن فاااي الشااكل
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ما   ه فاي تنمياة المجتما ،مسااهماتب ار  تعز از  باه بك ااءة عالياةالتطوعي في أياة دولاة تعمال علاى إ داثاه، وت ادف للديااه 
 .استمرار ته وتطورهضمان 

 
 تفعيل العمل التطوعيالمكونات األساسية ل: (0) الشكل

 :التنظيم -1
 يعتبر التنظيه ندطة م ور ة للدياه بالعمل التطوعي ف و يشمل ما  لي:

 ية.سترات جوالرسالة، واألهداف ايوض  استرات جية للعمل التطوعي تشمل الرتية،  -

هااااه وربااا   ،التطوعياااة نشااااء المتسسااااتإ نظااااه مو اااد للعمااال التطاااوعي علاااى مساااتوأ الدولاااة  اااته بموجباااهتأسااايس  -
وتعز ااز الت اعاال باا ن هاااه المتسسااات  يااة والعماال.جتماعن ايشااوو مثاال وزارة ال ،بكيااان معتمااد فااي الدولااة المتسسااات

 الدولية.و  والمتسسات الرسمية الم لية
التطااوعي ماان   اا  ال دااو  والواجبااات،  اللااواوح الداخليااة للمااوارد البشاار ة العاملااة فااي الدطاااعنظاااه لتنظاايه  وضاا  -

الرواتاب و عدود العمال، و لية المنظمة تجاه المتطوع، مسوو و لية الموظ  تجاه المنظمة التطوعية، مسوو ويشمل ال : 
 والتأم ن الص ي.نظاه اإلجازات، و ساعات العمل، و والبديت، 

يلت ااا  ا مجااالفااي مثاال مراعاتااه  ،الم  اازة ل نخااراط فااي العماال التطااوعيعلااى مسااتوأ الدولااة إ اادا  التشاار عات  -
 .غ ر ال  من المجايتبالجامعات، و 

 باإلضافة ألعمال البر يمكن ل اه المجايت أن تشمل ما  لي:إنه     مجايت العمل التطوعيث   يوتوس ت د د -

  جراء العمليات  ،المجانية الص ية موضوعاتالص ية، وتشمل مجموعة من الالمجايت مثل معالجة ال دراء وا 
العنايااة بكبااار الساان، والعنايااة و تااأم ن بعاا  التج  اازات الطبيااة، و تااوف ر األدويااة للم تاااج ن، و الجرا يااة ل ااه، 

 باوي اي تياجات الخاصة.

 ن دات التعليه والرسوه. المجايت التعليمية، وتشمل إقامة المدارس، وت طية 

 مشااروعاتالمجااايت الخدميااة، وتشاامل تأه اال وتاادر ب ال دااراء، المساااعدة فااي خلااق فاارص العماال ماان خاا ل ال 
 .ايرتواز ةالص  رة، بناء المساكن للم تاج ن، و  ر ا"بار 

 األسرت كو التضخه، و الط  ، و ، مثل البطالة ،ك ت وقضايا التنميةالمشاركة في معالجة مش  . 

تفعيل 
العمل 
التطوعي

التنظيم

التمويل

تقنية 
المعلومات

التسويق
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 :التمويل -2
  لي:  رتب  نجا  العمل التطوعي بتوف ر الموارد المالية وتنم ت ا بشكل داوه، وال  من خ ل ما

 باااار، )تك ااال الديااااه باااه واساااتمرار ته وتطاااو ره  ، وتخصااايص العمااال التطاااوعي بم زانياااة سااانويةز اااادة الااادعه ال كاااومي
2110). 

  منه في تنمية الموارد المالية للمنظمات واألعمال التطوعية.العناية وتنظيه الوق  على مستوأ الدولة، وايست ادة 

 ياااة للدطااااع الخااااص وبماااا  اااتدي للمسااااهمة ال عالاااة فاااي الم زانياااات المطلوباااة لألعماااال جتماعلية ايمساااوو تعز اااز ال
 التطوعية.

 .تنمية الع قة م  المان  ن ب دف استمرار ة التدفق النددي 

 من خا ل  ،عمل على إ جاد دخل مستمر ل االو  ،عاملة في المجال التطوعيتنمية رو  ايستثمار لدأ المنظمات ال
 .الخاصة بالمنظمة التطوعية الوق ية وايستثمار ة نشطةاأل

 :المعلومات تقنية -3
 ولى أهمية خاصة لما  لي:ومن أجل ال  تُ ، التطوعية ألعمالجودة أداء اتطور و  في ام م   ادور  المعلومات تلعب تدنية 

  أو تواصال عمال اإلدار ة، أو المالية، األسواء  فيما  خص  ،التطوعية ألعمالوساول تدنية المعلومات في ااستخداه
 .م  المجتم  الج ات المعنية بالعمل التطوعي

  الم تاااجون، و المتطوعااون، و المااان ون، وهااي: إنشاااء قاعاادة بيانااات للعماال التطااوعي تشاامل المكونااات األساسااية لااه
التاي يكتساب ا المتطاوع مان الم اارات و ، منظماات المعنياة بالعمال التطاوعيج اات واللل الج رافي  التوز و األنشطة، و 
 تطوعي.العمل ال

 والاا  ب اادف التعر اا  ب ااا، وساا ولة  منظمااات التطوعيااة وت ااد ث ا بشااكل داوااه،ج ااات والإنشاااء مواقاا  إلكترونيااة لل
 .م  المجتم   اتواصل

  وما  رتب  به لج ات المعنية بالعمل التطوعيالتطوعية ضمن ااألرش ة اإللكترونية لكل األنشطة. 

  ايست ادة من وساول تدنية المعلومات في الرب  الشبكي لت د ق التواصل ب ن الج ات المان ة والعاملاة فاي المجاال
  ات العاملة في المجال التطوعي.بجانب التعاون، والتنس ق ب ن الج التطوعي

  المتوافرة في مجال تدنية المعلومات. مكاناتبال وية الوطنية من خ ل اإلرب  أنشطة العمل التطوعي 

 :التطوعي العمل تسويق -4
ب اادف نشاار  ،علااى تسااو ق ن ساا ا داخاال المجتماا المعنيااة باألعمااال التطوعيااة المنظمااات الج ااات و هااو عبااارة عاان قاادرة 

والا  مان  ،وز ادة الدعه البشاري والماادي ،من ه بشكل خاص المان  نأبناء المجتم  بشكل عاه و لدأ  ثدافة العمل التطوعي
  لي: خ ل ما
 .إقامة الندوات والمتتمرات الخاصة بالعمل التطوعي 

 الم ليااة  تعم ااق التعاااون باا ن الجمعيااات والمتسسااات العاملااة فااي مجااال األعمااال التطوعيااة والمتسسااات اإلع ميااة
 .واإلقليمية
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  المنظمات العاملاة الج ات و بالعمل التطوعي و  المدروءة والمكتوبة والمروية للتعر  استخداه التدنية ووساول اإلع ه
 في هاا المجال، والم ارات المكتسبة للمتطوع، وال واود للمجتم .

 ايبتداويةمن المر لة  ابدء   ،غرس وتنمية  ب العمل التطوعي لدأ أبناء المجتم  من خ ل التعليه. 

 عنى بالعمل التطوعي.وتدر بية تُ كاديمية أ إقامة برامج تعليمية 

 أو مان ل اوافز التشاجيعية فاي مجاال العمالتشجي  أبناء المجتما  علاى اينخاراط فاي العمال التطاوعي مان خا ل ا ،
  اا  الاان س البشاار ة م طااورة علااى  ااب الثناااء والتدااد ر واي تااراه  ،ط بااة اخاا ل ال ااوافز المعنويااة التااي تتاار  هثااار  

 .[2114، ث العلي2110بار، ]

 :الخاتمة
اا اتااتدي األعمااال التطوعيااة دور   وقااد أولاات ل ااا الاادول المختل ااة فااي العاااله أهميااة فااي تنميااة المجتمعااات وتداادم ا،  ام م 

 انجه عان ُأطلق عل  اا تسامية "الدطااع الثالا " أو "الدطااع األهلاي". فدد  ، جابية على المجتمعاتإخاصة، ولما ل ا من هثار 
لية وو من ال واود من أهم ا تنمية عوامل األل ة والتراب  ب ن أبنااء المجتما  الوا اد، وتنمياة رو  المسا ط   واس  عمالهاه األ

ماان الاادخل  %2لاادأ ال اارد تجاااه المجتماا  الاااي يشااكل أ ااد أبناوااه، كمااا  ااتدي إلااى دعااه ايقتصاااد الااوطني برافااد قااد  تجاااوز 
 الم ااااراتتطاااو ر اكتسااااب الخبااارات و تنمياااة الثداااة باااالن س، و ل مثاا ،الدااومي. إضاااافة إلاااى ال واواااد الشخصاااية المباشااارة للمتطاااوع

 .الم نية هسواء  العلمية من ا أ ،، وت س ن فرص الدبول في المتسساتوخاصة م ارات التواصل والعمل الجماعي ،المختل ة
المنَظماة بشاكل عااه وفاي المجتمعاات العربيااة  األعماال التطوعياةدارة إ سان و  ت ع ال دور المنظماات التطوعياة وب ادف
التنظايه، ووسااول تدنياة مجموعة من المكونات األساسية المترابطة فيماا ب ن اا وهاي  يشملفدد ته اقترا  نمواج  ،بشكل خاص

ات الج ااقياااه اسااتمرار ة  كمااا يضاامنبك اااءة عاليااة،  ممااا يضاامن إنجاااز األعمااال التطوعيااة ثالمعلومااات، والتمو اال، والتسااو ق
  .تطورهابم ام ا، ويضمن ديمومة  األعمال التطوعيةوالمنظمات المعنية ب
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 لمراجعا
 المراجع باللغة العربية: -أوال  

  .2100 00التطوعي. المملكة العربية السعودية،  للعمل الدولة استرات جيه -
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt42691.html 

، برنااامج األمااه المت اادة قــيم عالميــة مــن أجــل الرفــا  العــالمي :تقريــر حالــة التطــوع فــي العــالم العربــي(. 2100األمااه المت اادة. ) -
 .2100للمتطوع ن، تدر ر  الة التطوع في العاله العربي للعاه 

ـــــة الســـــعوديةه(. 0454. )ضااااا   س بااااان ساااااليه، البلاااااوي  - ـــــة العربي ـــــل التطـــــوعي بالمملك ـــــع العم  هاااااا. 0454 5 02، واق

http://rowad.edu.sa/articles.php2action=view&id=117 

  ، 2100 2 05 !العمل الخيري المصري: ما قبل الثورة وبعدها(. 2100ال  دري، إبراهيه سليمان. ) -
http://www.aleqt.com/2011/02/13/article_503461.html 

، "التربيااة علااى العماال التطااوعي وع قتااه بال اجااات اإلنسااانية، دراسااة تأصاا لية"(. 2112. )زباان عبااد العز اا  الربااا ، عبااد اللط اا -
 .55-0(، ص ص 5(، ع )02مج ) -ها،0427، تربوية واجتماعية دراسات

معوقات العمال التطاوعي باالمجتم  الساعودي، دراساة لابع  نظاه ومعوقاات العمال التطاوعي "(. 2119العكر ، الجوهرة م مد. ) -
 العربية السعودية. ها، جامعة المل  سعود، الر ا ، المملكة0429، رسالة دكتورا . "ايجتماعي: دراسة وص ية بمد نة الر ا 

جاادة، المملكااة العربيااة  .هااا0423 .تنميــة المــوارد البشــرية والماليــة فــي المنظمــات الخيريــة(. 2114العلااي، سااليمان باان علااي. ) -
 .التوز  دار المجتم  للنشر و  :السعودية

مااارأة الساااعودية فاااي األعماااال أثااار بعااا  المت  ااارات ايجتماعياااة وايقتصاااادية علاااى مشااااركة ال"(. 2112العنااازي، موضاااي بنااات شااال ويح. ) -
 ها، جامعة المل  سعود، الر ا ، المملكة العربية السعودية.0427، رسالة ماجستير، "التطوعية

  ،2112 02 09، تجربة العمل التطوعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 2112الدطامي،  م د م مد. ) -
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/33.htm 

  .2104، حول االتحاد العربي للعمل التطوعيالمرصد العربي للعمل التطوعي،  -
http://volobs.org/index.php/arabunion/aboutunionarab 

  2102 7 22، الجمعيات الخيرية تدير ظهرها للمحتاجين(. 2102ه. )ت المش خص، نصر وزم  -
http://www.alyaum.com/News/art/55193.html 

، االجتماعي التطوعي مـع التركيـز علـل العمـل التطـوعي فـي المملكـة العربيـة السـعوديةالعمل (. 2113العلاي. ) النعيه، عبد س -
 مطبعة مكتبة المل  ف د الوطنية. ها. الر ا :0422

 .03-01(، ص ص 72، ع )المحاسب القانوني العربي "،إدارة العمل التطوعي"(. 0995أ وب، توف ق إبراهيه. ) -
استفادة الجمعيات والهيئات الخيرية اإلنسانية من األعمال التطوعية في المملكـة العربيـة مدى (. 2110م . ) نبار، عبد المنا -

دار  :جده، المملكة العربية الساعودية (.سلسلة ب و  مركز الدراسات اإلنسانية وايجتماعية) .دراسة تاريخية وتحليلية :السعودية
 .ه0422جمعية البر بالمنطدة الشرقية،  ،ال كر

 http://www.daralakhbar.com/articles/1222064 2100 01 21كرسي األم ر ماجد التطوعي،  -
 /http://sa.arabiaweather.com ،2105 9 04كه بلع سكان الب د العربية هاا العاه؟  -

  .2102 3 9"، برامج إااعية: لتأص ل قيمة العمل التطوعي"أفكار ل –منتدأ يا كو ت  -
http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php2t=74362 
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http://sa.arabiaweather.com/contents/news/%d9%83%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%b3%d9%8f%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%9f-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%84-%d8%b3%d9%8f%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%8b
http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php?t=74362
http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php?t=74362
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  .2102 9 0والعمرة، تناق  التطوع في ال ج  "أه الدرأ "ندوة العمل التطوعي في  -
http://www.alsharq.net.sa/2012/09/01/466332 

 http://www.arabvolunteering.org/corner/avt39821.html  2100 4، ندوة العمل التطوعي وهفا  المستدبل -
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ABSTRACT 

This study aimed to highlight the importance of volunteer work and its growing role in the 

development and progress of societies and to promote its cohesion; where the volunteer work 

is considered as "a third sector" in addition to the public and  private sectors. 

The researchers endeavored to review the status of voluntary work in some developed 

countries. They highlight its size through the number of related agencies, and through the 

ratio of shareholders of the total population. In addition, this study focused on the contribution 

of volunteer work in the development and progress of societies by highlighting the social, 

cultural and financial benefits. It focuses also on the benefits covering the volunteers 

themselves through their involvement in the labor force, and developing of a range of skills. 

This study is also aimed to highlighting the relatively modest situation of organized 

voluntary works in the Arab countries, and to propose a model for its activation that is based 

on four main interrelated components: 

1) The organization, which includes the development of an adequate strategy and 

regulations permitting to perform such works on a solid and clear foundation. 

2) Funding; where the appropriate funding resources can provide the necessary budget 

for its carrying out, development and continuity. 

3) Information Technology that plays an important role in the development of volunteer 

work and its quality of performance, sensitizing the population to related activities, and 

facilitating communication between its stakeholders. 

4) Volunteer Work Marketing that ensure the dissemination of the culture of voluntary 

works, instill and develop a love of volunteer works among the community in general and the 

donors in particular. 

The researchers hope to contribute this study about the volunteer works and the proposed 

model, to activate it, to urge communities to give them the importance that is consistent with 

the size of the benefits resulting therefrom. 


