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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. 
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 لمحة موجزة
هدفت الدراسة إىل إبراز أمهية العمل التطوعي، ودوره املتنامي يف تنمية اجملتمعات 
وتقدمها وتعزيز متاسكها؛ حيث أصبح يُنظر للعمل التطوعي "كقطاع ثالث" إىل جانب  

 واخلاص. كل من القطاعني احلكومي 

 دمةقاألعمال التطوعية يف بعض البلدان املت اقعوقد سعى الباحثان إىل استعراض و 
وإبراز حجم هذه األعمال من خالل عدد اهليئات واملنظمات اليت تُعىن هبا، ومن خالل 
نسبة املسامهني من جمموع عدد السكان فيها. إضافة لذلك ركزت الدراسة على إسهامات 
األعمال التطوعية يف تنمية اجملتمعات وتقدمها من خالل إبراز الفوائد االجتماعية والثقافية 

ا. وسلطت الوو  على فوائد األعمال التطوعية بالنسبة للمتطوعني أنفسهم من واملالية هل
 خالل اخنراطهم يف القوة العاملة يف تطوير بلدهم، وتنمية مجلة من املهارات لديهم.

إبراز الوضع املتواضع نسبيًا لألعمال التطوعية املنظمة يف كما هدفت الدراسة إىل 
يرتكز على أربعة دعائم أساسية مرتابطة فيما بينها  هاوذج لتفعيلاقرتاح منالبالد العربية، وإىل 

هبذه األعمال واللوائح  تعىناليت  اخلاصة االسرتاتيجيةالتنظيم والذي يشمل وضع  -(1هي: 
التمويل الالزم  -(2املنظمة هلا؛ مما ميكن من قيام هذه األعمال على أسس متينة وواضحة. 

من أجل ضمان جودة  ؛تقنية املعلومات -(3. هستمراريتلقيام العمل التطوعي وتطوره وا
أدا  عالية لألعمال التطوعية وتوعية السكان بأنشطتها، وتسهيل التواصل بني اجلهات 

تسويق العمل التطوعي؛ ومبا يكفل نشر ثقافة العمل التطوعي، وغرس  -(4املعنية هبا. 
 واجلهات املاحنة بشكل خاص.وتنمية حب العمل التطوعي لدى أبنا  اجملتمع بشكل عام 

ويأمل الباحثان أن تسهم هذه الدراسة حول األعمال التطوعية والنموذج املقرتح 
الفوائد ألن تويل هلا األمهية اليت تتناسب مع حجم لتفعيلها إىل املسامهة يف حث اجملتمعات 

 النامجة عنها.
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  مقدمة
يتطرق البحث إىل أمهية العمل التطوعي، والدور املتنامي له يف اجملتمعات؛ حيث 
أصبح هذا العمل ميثل ركيزة أساسية يف النسيج االجتماعي للمجتمعات ومظهراً من 

، ويعكس مدى مسامهة أفراد اجملتمع يف بنا  منظومة التكافل هامظاهر تقدم
العمل التطوعي من الوسائل اليت ويعد . ةمبا يعزز جهود الدولة يف التنمياالجتماعي 

يساعد و  وإجياد حياة أفول ألفراد اجملتمع،املعيشية  األحوالمن خالهلا يتم حتسني 
على متاسك اجملتمع وذلك من خالل تنمية الشعور بالواجب لدى أفرادا اجملتمع، 

ل على ختفيف التعاون بني الدولة وأفراد اجملتمع لرعاية الفئات احملتاجة، ويعم وحتقيق
 املشكالت االجتماعية اليت تواجه اجملتمع.

االطار العام له  حوليتمحور يف جزئه األول حيث  ؛يوم البحث ثالثة أجزا 
والتساؤالت اليت ميكن له اإلجابة عليها، كما البحث،  شكلةمل يتطرقوالذي 

 يف إجنازه. الباحثانيتطرق إىل أهداف البحث، واملنهجية اليت اتبعها 
عرف ويف جزئه الثاين يتمحور البحث حول اإلطار النظري له حيث يتم الت

يف جمال العمل  دول العامل، واستعراض جتارب بعض مفهوم العمل التطوعيعلى 
مثل الواليات املتحدة األمريكية وبلدان االحتاد األوريب، وكندا، واسرتاليا،  التطوعي

املعلومات املتوفرة حول حجم  استعراض، حيث مت وبعض البالد العربيةوسويسرا، 
، وإىل يف هذه البلدان يف جمال األعمال التطوعيةواهليئات العاملة  املؤسسات

، والقيمة ذه األعمالأعداد املتطوعني، وفئاهتم العمرية، واجتاهات تطور ه
 االقتصادية هلا. 
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تمعات يف تنمية اجملفوائد العمل التطوعي مت التطرق يف هذا اجلز  إىل كما  
لفوائد املالية لألعمال التطوعية، ، واوتعاضد أبنائها معياجملت هامتاسكوتعزيز 

الشخصية والنسب املالية اليت تشكلها من جممل الدخل القومي، إضافة للفوائد 
اكتساب اخلربات وتطوير املهارات املختلفة وخاصة من خالل املباشرة للمتطوع 

وحتسني فرص القبول يف والثقة بالنفس، مهارات التواصل والعمل اجلماعي، 
 سواً  العلمية منها أو املهنية. املؤسسات

حيث حول منوذج مقرتح لتفعيل العمل التطوعي؛ يتمحور البحث يف جزئه الثالث و 
األعمال التطوعية، ب بنية متكاملة للقيام اليت تومن إحداثيتم ابراز املكونات األساسية 

استمراريتها وتطورها. فالتنظيم ووسائل تقنية املعلومات وحسن القيام هبا، كما تومن 
 .والتمويل والتسويق هي املكونات األساسية للنموذج املقرتح

 اإلطار العام -أولا 
وأمهية القيام هبا، والتساؤالت اليت ميكن هلذه الدراسة  ويشمل مشكلة الدراسة

 ة املعتمدة إلجنازها.اإلجابة عليها، واألهداف اليت ترمي هلا، وأخرياً املنهجي

 بحثمشكلة ال 1-1
يتنامى دور األعمال التطوعية بشكل موطرد؛ حيث أصبحت هذه األعمال 
تشكل عاماًل مهمًا يف تنمية اجملتمعات وتقدمها، وأصبح يطلق عليها "القطاع 
الثالث أو القطاع األهلي" إىل جانب كل من القطاع احلكومي والقطاع اخلاص، 

تمعات مثل مساعدة  إذ أن هذا القطاع يعاجل بكفا ة أعلى بعض املسائل يف اجمل
كبار السن، مساعدة أصحاب احلاجات اخلاصة،..وغريها عالوة على ذلك فقد 



7 
 

من الدخل العام، وأصبح ذات شأن أخذ يشكل دخل هذا القطاع نسبة 
 .االستثمار فيه ذا جدوى عالية

فإذا كان العديد من الدول املتطورة وبعض الدول األخرى أولت أمهية خاصة 
، وأصبح هلذه األعمال دورًا بارزًا يف تنمية جمتمعاهتا فإن هذه لألعمال التطوعية

 األعمال مل تأخذ الدور املرجو هلا يف العديد من دول العامل ومنها البلدان العربية.
، وأمهية هذه األعمال التطوعية دور استشرافيسعى هذا البحث إىل 

 اح منوذج لتفعيله.والفوائد النامجة عنها يف تنمية اجملتمعات، واقرت  األعمال،

 بحثتساؤلت ال 1-0
 التطوعي ودوره يف تنمية اجملتمع،إىل استشراف واقع العمل  البحثهدف ي

 ويتفرع عن ذلك التساؤالت التالية:
 يف تنمية اجملتمع؟ وإسهاماته واقع العمل التطوعيما  -
 عمل التطوعي؟واملزايا لل ما أهم الفوائد -
 التطوعي يف اجملتمع؟ ما النموذج املقرتح لتفعيل العمل -

 بحثأهداف ال 1-9
 ا يلي:حول م بحثال تمحور أهداف هذات

التعرف على مفهوم العمل التطوعي ودوره يف متاسك اجملتمعات، وتعاضد  -
أبنائه، والفوائد األخرى املرجوة منه. وتقدمي مسامهة يف توعية اجملتمعات 

 اليت مازال فيها دور هذه األعمال متواضع نسبياً.
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استعراض جتارب جمموعة من الدول يف جمال العمل التطوعي، واملزايا اليت  -
 حتققها من هذه األعمال.

يف بشكل عام و إجياد منوذج حيدد املكونات األساسية لتفعيل العمل التطوعي  -
 .تمعات العربية بشكل خاصاجمل

 بحثمنهجية ال 1-6
بحث تساؤالت العلى على األسلوب املكتيب يف اإلجابة  قام هذا البحث

من خالل حتليل واستعراض التجارب الدولية، وحتديد اإلطار النظري  وذلك
للعمل التطوعي، ووضع تصور لنموذج مقرتح لتفعيل العمل التطوعي يف الكثري 
من دول العامل وخاصة يف البلدان العربية. وقد اعتمد البحث على املراجع ممثلة 

 رتونية ذات العالقة. اإللك واقعواملوالتقارير يف الكتب 

 اإلطار النظري -ثانياا 
والعمل التطوعي يف بعض بلدان العامل  ،ويشمل املفهوم العام للعمل التطوعي

وخاصة املتقدمة منها، وإسهاماته يف تنميتها، والفوائد النامجة عنه سواً  على 
  مستوى املتطوعني أو على مستوى اجملتمعات اليت ينتمون إليها.

 العمل التطوعي مفهوم  0-1
متقاربة فيما  يف للعمل التطوعي، وهي بشكل عامتعار ال هناك العديد من

 ، فهو:وفيما يلي نستعرض بعواً منها .هابين
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أو هيئة( إىل حمتاجيها من أفراد  "اخلدمة اليت يقوم هبا املتطوع )فرداً  -
 "دون مقابل وذلكمبا يساعدهم على حل مشاكلهم  ؛اجملتمع

 [.1993أيوب،]
"اجلهد الذي يبذله اإلنسان من أجل جمتمعه أو من أجل مجاعات  -

مل مسئوليات العمل من خالل املؤسسات تحبال مقابل وفيه ي ينةمع
االجتماعية القائمة إرضاً  ملشاعر ودوافع إنسانية داخلية خاصة تلقى 

 [.2002العنزي، " ]الرضا والقبول من جانب اجملتمع
ال مقابل جملتمعه بدافع منه لإلسهام يف "اجلهد الذي يبذله أي إنسان ب -

النعيم، حتمل مسئولية املؤسسة اليت تعمل على تقدمي الرعاية االجتماعية" ]
2002.] 

أما من الناحية اإلجرائية فإن العمل التطوعي يعرف بأنه "كل ما يبذله الفرد 
بال أجر هبدف تقدمي اخلدمات االجتماعية أو اإلغاثية أو الرتبوية أو التعليمية 

ا مادي سواً  أكان ما يُبذل علماً أو مااًل أو وقتاً أو جهداً بدنياً أو رأياً أو غريه مم
 [.2002الرباح، ] ميلكه الفرد وحيتاجه اآلخرون"

 عمل" :بأنهلعمل التطوعي تبنت هذه الدراسة التعريف الشامل واملوجز التايل لقد و 
يقوم بتقدميه شخص أو كيان ما إىل شخص أو كيان  )فكر( أو متويل أو رأي )جهد(

و أالنشاط ذا أغراض اجتماعية هذا ويكون آخر حيتاج إليه ودون مقابل مادي أو غريه، 
 ."تنموية

ومبراعاة كون احلكومات يف البلدان املختلفة سواً  املتقدمة منها أو النامية مل 
فقد أصبحت األعمال التطوعية تعد قادرة على سد كافة احتياجات جمتمعاهتا 

تقرير حالة التطوع يف ] هذه اجملتمعات وتقدمها تنميةيف تشكل عاماًل مهمًا 
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طلق يُ  أصبحو  ،[2011اسرتاتيجية الدولة للعمل التطوعي/ ،2011العامل العريب/ 
إىل جانب كل من القطاعني أو القطاع األهلي"  "القطاع الثالث أحياناً  عليه

منتدى ياكويت، ] القطاع الثاين - واخلاص عترب القطاع األول،الذي يُ  احلكومي
أصبح ، و دخل هذا القطاع نسبة من الدخل العاميشكل  وأخذ، [2012

يورو  2يورو واحد يعطي استثمار ذا جدوى عالية حيث أن  هاالستثمار في
[Kouvo, 2011] . 

من اجملتمعات أمهية خاصة هلذا النوع من العمل باعتباره  العديدولقد أوىل 
واحدًا من العوامل املهمة اليت تساعد أبنا ها على القيام بأعمال اخلري من خالل 
تقدمي املساعدة ملن حيتاجها منهم، وتعزيز انتمائهم ومشاركتهم يف جمتمعهم، 

تنمية قدرات الشباب وتطويرها، إضافة إىل  هذه اجملتمعاتواملسامهة طوعًا بتنمية 
حول القوايا العامة،  آرائهملتعبري عن هلم لفرص الإتاحة و  ومهاراهتم الشخصية،

 املشاركة يف اختاذ القرار.و 
ولتسليط الوو  على أمهية العمل التطوعي فقد أقرت األمم املتحدة يف عام 

امس من كانون األول من  اليوم اخل وخصصت لهللمتطوعني،  اً دولي اً يوم 1992
 .[IVD, 2011] هو العام الدويل للمتطوعني 2001اعتربت عام ، كما كل عام

 العمل التطوعي في بعض بلدان العالم 0-0
تويل دول العامل أمهية خاصة للعمل التطوعي ويتوح ذلك من خالل 

يوجد يف كثري من (. كما 1-األعداد الكبرية للجمعيات املعنية فيه )اجلدول
اجملتمعات املدنية عدد من اهليئات واملؤسسات واجملالس العليا اليت هتتم بتنظيم 

وتدعم العمل اخلريي بقرارات وإجرا ات ومؤمترات  ،عمل املؤسسات اخلريية
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ودراسات حلمايته وتطويره ومساعدته إداريا وعلميا وقانونياً، وتساعد يف إرسا  
 التشريعات واحلوافز ومتابعة صدورها قانونياً العمل التطوعي مدنيًا عرب تقدمي 

 .[2011اسرتاتيجية الدولة للعمل التطوعي، ]

 العمل التطوعي في الوليات المتحدة األمريكية 0-0-1
يف الواليات  2012يف العام يقدر عدد ساعات العمل التطوعي املنظم 

بليون دوالر )على  172بليون ساعة عمل، ومبا يعادل تقريباً  7.9املتحدة حبوايل 
، % من الدخل القومي1.1$( أي ما يعادل  22.12أساس قيمة الساعة = 

 واليتومن ذلك العمل التطوعي غري الرمسي مثل مساعدة اجلريان وما شاهبه
[VCE in USA, 2012; LC by GDP, 2012]. 

وجتدر اإلشارة إىل مشاركة حوايل ربع السكان من ذوي الفئات العمرية 
، وتزداد الواليات املتحدةالتطوعي يف يف العمل عامًا  12اليت تزيد على 

ازدياد عدد طردًا مع أعداد املشاركني يف هذا العمل من سنة إىل أخرى 
من نسبة الرجال السكان، كما أن نسبة املشاركات من النسا  هي أعلى 

 .[V in USA, 2014] 2-للفئات العمرية املذكورة وكما هو مبني يف اجلدول
 
 
 

 1-الجدول
 البحرين بريطانيا فرنسا ألمانيا أمريكا البلد

 1.9 991 611 811 1911 (1111)× العدد
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 0-الجدول

 البند
العدد 

اإلجمالي 
 )مليون(

% 
 النساء الرجال

العدد 
 )مليون(

العدد  %
 % )مليون(

7/0118 61.8 06.6 06.9 09.0 99.9 07.6 
7/0117 69.6 06.8 06.9 09.9 96.9 91.1 
7/0111 60.8 06.9 06.8 09.0 96 07.9 
7/0111 66.9 06.8 09.6 09.9 96.7 07.7 
7/0110 66.9 06.9 09.0 09.0 99.9 07.9 

 [V in EU, 2010] لتطوعي في بلدان التحاد األوربيالعمل ا 0-0-0
 طبيعة العمل التطوعي -أ 

األوربيني بأمهية العمل التطوعي منذ مدة طويلة،  على الرغم من اعرتاف
إضافة إىل خاصة به، لديهم إال أن من املالحظ عدم وجود طريقة منهجية 

 .لعمل التطوعي يف دول االحتادكامل طيف ا مشلت عدم وجود أحباث
عدد املشاركني من البالغني يف العمل التطوعي يف بلدان االحتاد صل و قد و 

% ممن أعمارهم تزيد على 23-22أن  حيثمليون،  94-92 إىل األوريب
يف سنة يسامهون يف هذا العمل، علمًا بأن هناك فوارق ملموسة  12

، ففي حني دولة 27الـبالغ عددها  هذا العمل بني دول االحتاد مستويات
أصبح هذا العمل تقليديًا ومتطورًا يف قطاعات العمل التطوعي يف بعض 

 (.3- ناشئاً أو ضعيف التطور يف بلدان أخرى )اجلدولالبلدان، فإنه يعترب
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 وجتدر اإلشارة إىل ما يلي:
ان االحتاد األوريب تنامي أعداد املتطوعني واملنظمات التطوعية يف بلد -

 % سنوياً(. 12الفائتة )أحياناً بنسبة بلغت  سنواتخالل العشر 
 سنة هي األعلى بني املتطوعني. 20-30الفئة العمرية  -
املتطوعون ذوي األعمار األعلى يف تزايد يف العديد من الدول: النمسا،  -

 بلجيكا، فنلندا، فرنسا، رومانيا، سلوفينيا، اسبانيا والسويد.
التعليم واملسامهة يف العمل توجد عالقة اجيابية واضحة بني مستوى  -

 التطوعي.
املوظفون هم األكثر نشاطًا يف العمل التطوعي يف معظم البلدان  -

 األوربية.

 9-الجدول        

 المستوى
متطور 
 جداا 

 منخفض منخفض نسبياا  متوسط  متطور

 البلد

النمسا، 
هولندا، 
السويد، 

 انكلترا

الدانمرك، 
فنلندا، 
ألمانيا، 

 الكسمبورغ

استونيا، 
فرنسا، 

 لتفيا

بلجيكا، قبرص، التشيك، 
بولندا،  ايرلندا، مالطا،

البرتغال، سلوفاكيا، 
 رومانيا، سلوفينيا، اسبانيا

بلغاريا، 
اليونان، 
ايطاليا، 
 ليتوانيا

نسبة 
مشاركة 
 البالغين

>61
% 

91-
97% 

01-
07% 

11-17 % <11
% 
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يشكل الشباب اجلز  األكرب من املتطوعني يف بلدان أوربا الشرقية  -
 واسبانيا.

بلداً  11أعداد املتطوعني من الرجال أعلى من أعدادها من النسا  يف  -
بلدان أخرى. ورمبا يعزى العدد  9عداد متساوية يف أوربياً، وهذه األ

 للمشاركة األعلى هلم يف الرياضة. األعلى من املتطوعني الرجال
رياضة ال :هي القطاعات الرئيسة للعمل التطوعي يف بلدان االحتاد األوريب -

، األنشطة االجتماعية والرعاية وهي القطاع األهم يف غالبية هذه البلدان
التعليم والتدريب والرتفيه، االستجمام الصحية، املنظمات الدينية، الثقافة، 

 والبحث.
مع أن العديد من دول االحتاد لديه اطار قانوين للعمل التطوعي، إال  -

 هلذا النوع من العملوضع اسرتاتيجية وطنية اليت قامت بالدول أن 
يف حال  سرتاتيجيةوضع مثل هذه االجتدر اإلشارة إىل سهولة و  قليلة.

 ة واحدة فقط.وزار إناطة مسؤولية هذا العمل ب
 القيمة القتصادية للعمل التطوعي - ب

نسبة يف بلدان االحتاد األوريب ل القيمة االقتصادية للعمل التطوعي تشك
يف  تتفاوت بشكل واضح بني دولة وأخرى وهذه النسبة، من الدخل القومي

 4-بلدان االحتاد األوريب وكما هو مبني يف اجلدول
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 6-الجدول

 البلد
النمسا، 
هولندا، 
 السويد

انكلترا، 
فنلندا، 

 الدانمرك

بلجيكا، فرنسا، 
ألمانيا، ايرلندا، 

الكسمبورغ، 
 اسبانيا

بلغاريا، التشيك، 
ايطاليا، هنغاريا، 
ليتوانيا، مالطا، 

البرتغال، رومانيا، 
 سلوفانيا

، سلوفاكيا
بولندا، 
 اليونان

النسبة من 
 الدخل القومي

)%( 
9 - 9   >0  1 - 0   <1   <1.1  

 [V in Canada, 2010] العمل التطوعي في كندا  0-0-9

منهم شارك ، 2010يف العام  نسمة مليون 33.431بلغ عدد سكان كندا 
أعمارهم % ممن 47مليون شخص )يعادل  13.3يف العمل التطوعي أكثر من 

 42.212بليون ساعة عمل )ما يعادل  2.1سنة فما فوق( حيث قدموا  12
% من هؤال  22% من الدخل القومي(، وكان 2.92ويكافئ  دوالربليون 

ساعة عمل يف  121املتطوعني من النخبة حيث قدم كل منهم ما ال يقل عن 
ام لة العمل التطوعي يف الع% من مج77السنة، وكانت مشاركتهم تساوي 

واحتل خرجيو اجلامعات مرتبة متقدمة بني املتطوعني النخبة حيث كان  .2010
  غري حاملي دبلوم املدارس العليا. عددهم يزيد على ضعف عدد ممن هم من

كما كان عدد املتطوعني النخبة من اآلبا /األمهات ممن لديهم أطفااًل بأعمار 
وقد كانت  ا السن.سنوات فما فوق ضعف من كان لديهم أطفااًل دون هذ 2

 .2-ورا  العمل التطوعي مجلة من الدوافع لدى املتطوعني وهي مبينة يف اجلدول
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 9-الجدول

الرغبة في  الموضوع
 خدمة المجتمع

الستفادة من 
 المهارة والخبرة

التأثر بالمسألة التي 
 تدعمها مؤسسته

وجود صديق 
 متطوع

 % 68 % 97 % 98 % 79  النسبة
  

أن املنخرطني يف العمل التطوعي فقد بني حوايل الثلثني منهم بأما غري 
( مل تشارك يف %42 ≈نسبة ال بأس هبا ) أناألسباب تعود لنقص الوقت، و 

 ذلك، مما يشري إىل امكانية مشاركتها. هذا العمل بسبب عدم الطلب منها

 العمل التطوعي في استراليا  0-0-6

، شارك 2002مليون نسمة يف العام  20.4 بلغ عدد سكان اسرتاليا
%( من االسرتاليني ممن  34مليون )ما يعادل  2.2منهم يف العمل التطوعي 

 713سنة أو أكثر؛ مقدمني خدمة للمجتمع بلغت  19كانت أعمارهم 
ساعة عمل يف السنة لكل منهم  137 عادلمليون ساعة عمل أي مبا ي

بليون $  14.2يقل عن ، وقد قدرت قيمتها مبا ال ساعة/أسبوع( 2.2)
 ;CV, 2013; LC by GDP,2006] % من الدخل القومي(1.93)يعادل حوايل 

DA, 2014].  
شارك يف مليون نسمة  21.9حيث بلغ عدد السكان  2010ويف العام 

% من الفئات العمرية 39مليون شخص )ما يعادل  2.4 التطوعي العمل
كما هو   1992املشار إليها أعاله(، وبذلك تواعف العدد مقارنة مع العام 

 .[DA, 2014] 1-والشكل 2-مبني يف اجلدول



17 
 

 6-الجدول
 العام 1779 0111 0116 0111
 العدد التقديري للمتطوعين )مليون( 9.0 6.6 9.0 6.6

 (1-أعداد املتطوعني تتزايد بشكل خطي مع الزمن )الشكلحيث يالحظ أن 

 
   البالد العربية فيالعمل التطوعي  0-0-9

مليون  370حبسب آخر اإلحصائيات فإن سكان البالد العربية قد ختطى 
ن الناحية . وم[2013عدد سكان البالد العربية، ] 2013نسمة يف العام 

البالد العربية حديث العهد الرتباطه جممل املبدئية اليعترب العمل التطوعي يف 
، وكان ميارس من قبل األفراد بادئ وتعاليم الدين اإلسالمي احلنيفمب الوثيق

3.2 

4.4 

5.2 

6.4 

0

1

2

3

4

5

6

7

1995 2000 2006 2010

 (مليون)العدد التقديري للمتطوعين : 1-الشكل
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من خالل القبيلة. إال أنه كوضع منظم اجملموعات سواً  العائلية أو و 
ونستعرض العهد. يعترب حديث اجلمعيات واهليئات العاملة يف اجملال التطوعي 

 وعي يف بعض بلدان العامل العريب.علومات عن العمل التطبعض امل فيما يلي
ففي اململكة العربية السعودية قامت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يف 

هـ بإنشا  أول مركز للتنمية االجتماعية والذي كان من ضمن 1390عام 
تشكيل جلان أهلية متخصصة تعمل معه يف جماالت العمل مهامه األساسية 

، اجلمعيات واملؤسسات اخلريية هـ مت اصدار الئحة1410ويف عام  .التطوعي
إنشا  إدارة عامة للتنمية االجتماعية وإدارة عامة للمؤسسات واجلمعيات ومت 

 .[هـ1434البلوي، ] األهلية
 223فوق عدد اجلمعيات اخلريية املنتشرة يف أحنا  اململكة يوحاليًا  

 172والعمل  الشئون االجتماعيةوزارة خصصت  هـ1433عام ويف مجعية، 
امليزانية املخصصة ؛ غري أن من اجلدير بالذكر أن اجلمعياتذه هلمليونا 

 ،ال تفي باحتياجات املستفيدين منهااألرياف يف  وجودةللجمعيات اخلريية امل
 . [2012املشيخص، ]  امليزانية املمنوحة هلا تغطي مصروفاهتا فقط وأصبحت

مملكة العربية يف اخلطة اخلمسية السابعة للوجتدر اإلشارة إىل ما ورد 
تطوير اخلدمات التطوعية ": ضمن األساس االسرتاتيجي اخلامس السعودية

وترسيخ مفهومها وأمهيتها لدى أفراد اجملتمع واالرتقا  بوسائلها وأساليب 
 [. 2011اسرتاتيجية الدولة للعمل التطوعي، ا" ]أدائه

يف جمال خدمة  للعمل التطوعي أن يأخذ أبعادًا مهمة يف اململكةوميكن 
؛ ندوة 2011، ندوة العمل التطوعي وآفاق املستقبل]احلجاج واملعتمرين 
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. وقد [2012، العمل التطوعي يف أم القرى تناقش التطوع يف احلج والعمرة
يف للدراسات واألحباث يف جمال العمل التطوعي علمي تأسيس كرسي مت 

ويهدف إىل نشر ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع البحث  ،جامعة طيبة
 .[2011كرسي األمري ماجد التطوعي، ] العلمي

انتشرت مجعيات العمل التطوعي يف ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
غري أن  مجعية. 114إىل حنو  2001الدولة حىت وصل عددها يف عام 
مليون درمهاً،  2.22يف العام املذكور كان جمموع دعم الدولة هلذه اجلمعيات 

 حوايل % من مصروف اجلمعيات الفعلي والبالغ2.2وهو ما يشكل تقريبا 
حبيث ال يكاد يغطي  جداً  . وهذا الدعم يعترب حمدوداً درمهاً  مليون 223

 متدين جداً  هلذه اجلمعياتيعترب دعم الدولة و  .النفقات اإلدارية للجمعيات
القطامي، ] ول العامل املتقدم للعمل التطوعيمقارنة بالدعم الذي توفره د

2002]. 
منظمة خريية، إال أن  " ألف20"يوجد قرابة ويف مجهورية مصر العربية 
 .[2011احليدري، ] الفاعل منها ال يتجاوز املئات

 وهييف جمال العمل التطوعي هود اجلبذل قيام الدول العربية بويالحظ 
يف عام  عريب للعمل التطوعيالحتاد االتأسيس من بلد آلخر، إضافة ل تتفاوت
كأول إطار عريب جيمع حتت مظلته اهليئات واملنظمات واجلمعيات   2003

يبلغ العدد احلايل الذي يومها واملراكز اليت تعمل يف العمل الطوعي حيث 
ب عربية االحتاد مراكز تدري هذا أنشأ. ولقد " دولة19هذا االحتاد حاليًا "

 -وهي: ، املتميزة يف جمال العمل التطوعي عداد الكوادرإمتخصصة يف 
تصة يف تدريب األطبا  هي خماألكادميية العربية للتطوع ومقرها أبو ظيب و 
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 ومقرهمركز التدريب العريب عن قارة آسيا  -، العربواملمرضني واملتطوعني 
على املراسم والتشريفات  العربتص بتدريب املتطوعني من هو خملبنان و 

مركز التدريب العريب للتطوع  -، اللغة االجنليزيةو التعامل  احلاسوب ومهاراتو 
العرب تص بتدريب املتطوعني من هو خمو  ،السودان ومقرهعن قارة أفريقيا 

ومهارات  ،ضغوط العملالتعامل مع هارات مو  ،على إدارة األزمات واإلغاثة
 .[2014التطوعي، ريب للعمل املرصد الع] العمل امليداين

غري أن املساعي اليت تبذهلا الدول العربية يف جمال العمل التطوعي حتتاج إىل 
يف البلدان املتقدمة، ويتوح ذلك  املثيلةمزيد من التعزيز لرتقى إىل املستويات 

أعداد اجلمعيات واهليئات العاملة يف جمال العمل التطوعي، اخنفاض يف  جليًا 
االفتقار إىل برامج و ، هلا الدعم املادي أعداد املنتسبني إليها، واخنفاضواخنفاض 

هامشية العالقة مع ، و حمدودية التفاعل مع املؤسسات الرمسيةو  ،هلاة عمل واضح
القطامي، ] ضعف العالقات مع املؤسسات الدولية، و املؤسسات اإلعالمية

2002]. 
التطوعي واجلمعيات واهليئات مما يقتوي إيال  املزيد من األمهية للعمل 
 العاملة يف جماله، وسبل تفعيله يف الدول العربية.

 [BV, 2004] فوائد العمل التطوعي
رحبية، أو سواً  منظماته غري ال ي كل املعنيني بهتعم فوائد العمل التطوع
 .كما تشمل هذه الفوائد املتطوعني أنفسهم  األشخاص، أو اجملتمعات،
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 المجتمعيتعزيز التماسك  0-9-1
ميكن العمل التطوعي من لعب املواطن لدور هام يف تعزيز اجملتمع املدين 
والدميقراطي، وتعزيز التوامن االجتماعي، ونوعية احلياة يف اجملتمع، ويعطي 
املتطوع الشعور بالرضا  الذايت من خالل مسامهته بتقدمي اخلدمات والقيام 

لى تقدم اجملتمع الذي وع بأنشطة حيوية هلا أثر واضح على حياة الناس
 .[2001بار، ] إليهينتمي 

  اكتساب المهارات 0-9-0
يؤمن العمل التطوعي للمتطوعني تدريبًا مهمًا لالخنراط يف القوة العاملة 

 واخلربات اليت تؤهله للمنافسة والقيام بالعمل املهين بنجاح واكتساب املهارات
مشلت يف كندا و متت وفقًا إلحصائية و -فقد لوحظ  ؛ [2009العكرش، ]

، وحتسن جمموعة من لدى املتطوعني زيادة املعارف املكتسبة -وعمتط 2000
على حظ ، حيث لو 2-والشكل 7-املهارات لديهم وكما هو مبني يف اجلدول

قد اكتسبوا مهارات التعامل  املتطوعني ثال أن أكثر من ثالثة أرباعسبيل امل
والتعامل مع احلاالت زهم، ، وحتفيمثل فهم اآلخرينبشكل أفول )

 ، وكذلك األمر بالنسبة للمهارات األخرى وبنسب متفاوتة.،..(الصعبة
 9-الجدول

 الموضوع
مهارات 
 التعامل

مهارات 
 التواصل

تزايد 
المعارف 
 المكتسبة

مهارات 
 اإلدارة

مهارات 
جمع 

 التبرعات

المهارات 
التقنية أو 
 المكتبية

 % 99 % 69 % 99 % 69 % 68 % 97 النسبة
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فرتة  حظ بأن مستوى املهارات املكتسبة تزداد بشكل مستمر بازديادلو كما 

% 22تكون مهارات التعامل حوايل  املشاركة يف العمل التطوعي، ففي حني
ساعة تصبح هذه  19ملن قوى يف العمل التطوعي عدد ساعات ال تزيد على 

ساعة، وهكذا  199% ملن قوى عدد ساعات تطوع ال تقل عن 99النسبة 
 .3-والشكل 9-بالنسبة للمهارات األخرى وكما هو مبني يف اجلدول

 8-الجدول
 مهارات تزايد المعرفة مهارات التواصل مهارات التعامل البند

عدد ساعات 
 188 ≤ 17-1 188 ≤ 17-1 188 ≤ 17-1 التطوع

 %96 %90 %98 %90 %88 %66 النسبة
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فرص العمل الذاتية للمتطوع تتعزز، و السرية وباكتساب املهارات فإن 

من العمل التطوعي تتحسن، ولذا فإن ما يقارب ربع املتطوعني يلتحقون ب
هذا اهلدف، وتكون النسبة عالية بني الشباب خاصة حيث تصل إىل أجل 
 (.4-والشكل 9-% )اجلدول22
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 تزايد مستوى المهارات المكتسبة مع تزايد عدد ساعات التطوع: 9-الشكل

 7-الجدول
 66-99 96-69 66-99 96-09 06-19 العمر

 %8 %19 %18 %09 %99 النسبة
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يلتحقون بالعمل فإهنم وكذلك األمر بالنسبة لألشخاص غري العاملني  
حيث تصل نسبة من يلتحق منهم اهلدف املذكور آنفاً؛ من أجل  التطوعي
 .10-اجلدول :%(42) إىل ذلكمن أجل 

 الفوائد المالية  0-9-9
ال مالية أخذ الدخل الناجم عن العمل التطوعي يشكل قيمة 

 حيث تقرتبمن الدخل القومي يف بعض اجملتمعات يستهان هبا 
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 النسب المئوية ألعمار المتطوعين من أجل تحسين فرص العمل        : 6-الشكل

 11-الجدول
 لينتمي للقوة العاملة عامل غير عامل الوضع
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مي االمجايل و ل القدخ% من ال3 منأحيانًا مسامهة هذا العمل 
 . [ LC by GDP, 2006: LC by GDP, 2012]( 11-)اجلدول

 11-الجدول
 0111-كندا 0116-استراليا 0111-أمريكا البلد

الدخل القومي 
 (دولر)مليون 

16.669.111 996.816 1.999.161 

العمل التطوعي 
 (دولر)مليون 

199.111* 16.611 66.919** 

 % 0.79 % 1.79 % 1.1 النسبة

)قيمة الساعة في  00.19× بليون ساعة  0.1= **     للعمل التطوعي المنظم فقط*
 .الوليات المتحدة(

يف أعمال اهلالل والصليب  ت قيمة التطوعوعلى سبيل املثال فقد بلغ
مليون شخص، وقام بذلك  30وايل حلبليون دوالر، مت تقدميها  2األمحر 
  .[SWVR, 2011] متطوعمليون  13.1حوايل 

كما أن النوادي الرياضية يف معظم بالد االحتاد األوريب تعتمد على 
% متطوعون، يف النمسا 97% من الكادر براتب، و13املتطوعني: يف هولندا 

% متطوعون؛ مما ميكن 90 –% متطوعون، يف فرنسا 92% براتب و14 –
  .[BV, 2004] من التغلب على العقبات املالية لالنتساب جبعلها قليلة

جدوى  جمال العمل التطوعي ذو االستثمار يف إىل أنأخرياً جتدر اإلشارة و 
 [.Kouvo, 2011] يورو 2يورو واحد يعطي  مارعالية حيث أن استث
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ميكن العمل التطوعي من حتقيق فوائد أخرى، ، فوائد أخرى 0-9-6
  :[T10BIV, 2014] هامن

وحتديد التوجه ، املتطوع جتريب الوظائف األساسية اليت يرغب هبا -
 املهنية. نسب حلياتهاأل

 .، والنجاح فيهاباجلامعات املتطوع-الطالب قبولحتسني فرص  -
 .لنفسممارسة أفول الحرتام الذات، والثقة با -
 مقابلة أناس هلم آرا  ورغبات مماثلة.  -
 التعرف على العامل وعلى الثقافات املختلفة. -

 نموذج لتفعيل العمل التطوعي -ثالثاا 

للعمل التطوعي من أن يرتكز على أسس رئيسة، فالتنظيم والتمويل البد 
ضرورية للوصول إىل اهلدف ووسائل تقنية املعلومات والتسويق هي نقاط مرتابطة و 

 املرجو.
والذي يوضح  2-ويف هذا البحث يقرتح الباحثان النموذج املبني يف الشكل

تعمل على إحداثه،  املكونات األساسية لتفعيل العمل التطوعي يف أية دولة
مع ضمان  بغرض تعزيز اسهاماته يف تنمية اجملتمع، وهتدف للقيام به بكفا ة عالية

 .استمراريته وتطوره
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 تفعيل العمل التطوعيالمكونات األساسية ل: 9-الشكل   

 التنظيم 9-1
 يعترب التنظيم نقطة حمورية للقيام بالعمل التطوعي فهو يشمل ما يلي:

اسرتاتيجية للعمل التطوعي تشمل الرؤية، والرسالة، واألهداف وضع  -
 اإلسرتاتيجية.

 نظام موحد للعمل التطوعي على مستوى الدولة يتم مبوجبهتأسيس  -
بكيان معتمد يف  هذه املؤسساتوربط  ،التطوعية نشا  املؤسساتإ

وتعزيز التفاعل بني  الدولة مثل وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل.
  هذه املؤسسات واملؤسسات الرمسية احمللية و الدولية.

تفعيل العمل 
 التطوعي

 التنظيم

 التمويل

تقنية 
 المعلومات

 التسويق
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 اللوائح الداخلية للموارد البشرية العاملة يف القطاعنظام لتنظيم  وضع -
التطوعي من حيث احلقوق والواجبات، ويشمل ذلك: مسؤولية املوظف 

العمل،  اجتاه املنظمة التطوعية، مسؤولية املنظمة اجتاه املتطوع، عقود
 الرواتب والبدالت، ساعات العمل، نظام اإلجازات، والتأمني الصحي.

احملفزة لالخنراط يف العمل على مستوى الدولة إحداث التشريعات  -
غري ذلك من اللتحاق باجلامعات، و ا جماليف التطوعي مثل مراعاته 

 .اجملاالت
الرب باإلضافة ألعمال حيث جماالت العمل التطوعي؛ ع يوتوس حتديد -

 ميكن هلذه اجملاالت أن تشمل ما يلي:
اجملانية  اجملاالت الصحية، وتشمل جمموعة من املواضيع الصحية -

مثل معاجلة الفقرا  وإجرا  العمليات اجلراحية هلم، توفري األدوية 
للمحتاجني، تأمني بعض التجهيزات الطبية، العناية بكبار 

 السن، والعناية بذوي االحتياجات اخلاصة.
اجملاالت التعليمية، وتشمل إقامة املدارس، وتغطية نفقات التعليم  -

 والرسوم.
اجملاالت اخلدمية، وتشمل تأهيل وتدريب الفقرا ، املساعدة يف  -

خلق فرص العمل من خالل املشاريع الصغرية، بنا  املساكن 
 للمحتاجني، وحفر اآلبار اإلرتوازية،..

، مية مثل البطالةكالت وقوايا التناملشاركة يف معاجلة مش -
 ...،ك األسرالطالق، التوخم، تفك
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 مويلالت  9-0
يرتبط جناح العمل التطوعي بتوفري املوارد املالية وتنميتها بشكل دائم، 

 وذلك من خالل مايلي:
 وختصيص العمل التطوعي مبيزانية سنوية، زيادة الدعم احلكومي -

 .[2001بار، ]ره تكفل القيام به واستمراريته وتطوي
العناية وتنظيم الوقف على مستوى الدولة، واالستفادة منه يف تنمية  -

 املوارد املالية للمنظمات واألعمال التطوعية.
تعزيز املسؤولية اإلجتماعية للقطاع اخلاص ومبا يؤدي للمسامهة  -

 الفعالة يف امليزانيات املطلوبة لألعمال التطوعية.
 التدفق النقدي.تنمية العالقة مع املاحنني هبدف استمرارية  -
 ،تنمية روح االستثمار لدى املنظمات العاملة يف اجملال التطوعي  -

الوقفية  نشطةمن خالل األعمل على إجياد دخل مستمر هلا الو 
 .اخلاصة باملنظمة التطوعية واالستثمارية

 المعلومات تقنية  9-9
، التطوعية عمالألجودة أدا  اتطور و  دورًا مهمًا يفاملعلومات تلعب تقنية 

 وىل أمهية خاصة ملا يلي:ومن أجل ذلك تُ 
التطوعية سواً  فيما  ألعمالاستخدام وسائل تقنية املعلومات يف ا -

أو تواصل اجلهات املعنية بالعمل عمال اإلدارية، أو املالية، األخيص 
 .مع اجملتمع التطوعي
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إنشا  قاعدة بيانات للعمل التطوعي تشمل املكونات األساسية له  -
 مثل املاحنون، املتطوعون، احملتاجون، األنشطة، التوزع اجلغرايف

اليت يكتسبها ، املهارات نظمات املعنية بالعمل التطوعيجهات وامللل
 تطوعي.العمل املتطوع من ال

نظمات التطوعية وحتديثها بشكل جهات واملإنشا  مواقع إلكرتونية لل -
 .مع اجملتمع هاتواصلوذلك هبدف التعريف هبا، وسهولة  دائم،

جلهات املعنية األرشفة اإللكرتونية لكل األنشطة التطوعية ضمن ا -
 .يرتبط بهوما  بالعمل التطوعي

االستفادة من وسائل تقنية املعلومات يف الربط الشبكي لتحقيق  -
جبانب التعاون،  التواصل بني اجلهات املاحنة والعاملة يف اجملال التطوعي

 هات العاملة يف اجملال التطوعي. والتنسيق بني اجل
ربط أنشطة العمل التطوعي باهلوية الوطنية من خالل اإلمكانيات  -

 املتوافرة يف جمال تقنية املعلومات.
 التطوعي العمل تسويق 9-6

على املعنية باألعمال التطوعية املنظمات اجلهات و وهو عبارة عن قدرة 
أبنا  لدى  التطوعي تسويق نفسها داخل اجملتمع هبدف نشر ثقافة العمل

وزيادة الدعم البشري  ،منهم بشكل خاص املاحننيو  بشكل عام اجملتمع
 وذلك من خالل مايلي: واملادي
 إقامة الندوات واملؤمترات اخلاصة بالعمل التطوعي. -
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تعميق التعاون بني اجلمعيات واملؤسسات العاملة يف جمال األعمال  -
 .  احمللية واإلقليمية التطوعية واملؤسسات اإلعالمية

استخدام التقنية ووسائل اإلعالم املقرو ة واملكتوبة واملرئية  -
املنظمات العاملة يف هذا اجملال، اجلهات و بالعمل التطوعي و للتعريف

 واملهارات املكتسبة للمتطوع، والفوائد للمجتمع.
غرس وتنمية حب العمل التطوعي لدى أبنا  اجملتمع من خالل  -

 اً من املرحلة اإلبتدائية.التعليم بد 
 عىن بالعمل التطوعي.وتدريبية تُ كادميية أ إقامة برامج تعليمية -
تشجيع أبنا  اجملتمع على االخنراط يف العمل التطوعي من خالل  -

، أو من خالل احلوافز املعنوية حلوافز التشجيعية يف جمال العملا
اليت ترتك آثاراً طيبة حيث النفس البشرية مفطورة على حب الثنا  

 .[2004، ؛ العلي2001بار، ]واالحرتام والتقدير 
 الخاتمة

وقد أولت هلا تؤدي األعمال التطوعية دوراً مهماً يف تنمية اجملتمعات وتقدمها، 
فقد  وملا هلا من آثار اجيابية على اجملتمعاتالدول املختلفة يف العامل أمهية خاصة، 

هذه ينجم عن أُطلق عليها تسمية "القطاع الثالث" أو "القطاع األهلي". 
طيف واسع من الفوائد من أمهها تنمية عوامل األلفة والرتابط بني أبنا   عمالاأل

د اجملتمع الواحد، وتنمية روح املسؤلية لدى الفرد اجتاه اجملتمع الذي يشكل أح
% من الدخل 2أبنائه، كما يؤدي إىل دعم االقتصاد الوطين برافد قد يتجاوز 

تنمية الثقة بالنفس، القومي. إضافة إىل الفوائد الشخصية املباشرة للمتطوع مثل 
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املختلفة وخاصة مهارات التواصل والعمل  املهاراتتطوير اكتساب اخلربات و و 
 .سواً  العلمية منها أو املهنية، وحتسني فرص القبول يف املؤسسات اجلماعي

املنَظمة  األعمال التطوعيةدارة إحسن و  تفعيل دور املنظمات التطوعية وهبدف
 يشملفقد مت اقرتاح منوذج  بشكل عام ويف اجملتمعات العربية بشكل خاص

التنظيم، ووسائل تقنية جمموعة من املكونات األساسية املرتابطة فيما بينها وهي 
بكفا ة عالية،   مما يومن إجناز األعمال التطوعية ؛والتمويل، والتسويقاملعلومات، 
مبهامها،  األعمال التطوعيةواملنظمات املعنية باجلهات قيام استمرارية  كما يومن

   .تطورهاويومن دميومة 

 لمراجع:ا

التربية على العمل التطوعي وعالقته  -لرباح، عبداللطيف بن عبدالعزيز ا -1
 0116النسانية، دراسة تأصيلية،  دراسات تربوية واجتماعية، بالحاجات 

 .99-1(، ص ص 9(، ع )10مج ) -هـ(،1609)
 العمل التطوعي بالمجتمع السعودي،معوقات  -العكرش، الجوهرة محمد  -0

دراسة لبعض نظم ومعوقات العمل التطوعي الجتماعي: دراسة وصفية بمدينة 
، الرياض، جامعة الملك سعودهـ(، 1607) 0118، الرياض. رسالة دكتوراه

 المملكة العربية السعودية.

المالية في المنظمات تنمية الموارد البشرية و  - سليمان بن علي العلي، -9
، دار المجتمع للنشر و التوزيع، جدة، هـ 1609( 0116، )الخيرية

 المملكة العربية السعودية.
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الجتماعية والقتصادية ثر بعض المتغيرات أ – العنزي، موضي بنت شليويح -6
 0116، رسالة ماجستير ،على مشاركة المرأة السعوديه في العمال التطوعية

 ، المملكة العربية السعوديةالرياضهـ(، جامعة الملك سعود، 1609)
العمل الجتماعي التطوعي مع التركيز على العمل  –النعيم، عبداهلل العلي  -9

مطبعة مكتبة  هـ(،1606) 0119، وعي في المملكة العربية السعوديةالتط
 .الملك فهد الوطنية

، دارة العمل التطوعي. المحاسب القانوني العربيإ - ، توفيق ابراهيمأيوب -6
 .19-11ص ص  ،(96ع ) -1779

النسانية  الجمعيات والهيئات الخيرية مدى استفادة -بار، عبدالمنان مال  -9
سلسلة بحوث مركز  السعودية،عية في المملكة العربية من العمال التطو 

دراسة  -ة بجمعية البر بالمنطقة الشرقية الدراسات النسانية والجتماعي
جده، المملكة العربية  ،دار الفكرهـ(، 1600) 0111تاريخية وتحليلية، 

  السعودية.
، واقع العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية ،ضيف اهلل بن سليم، البلوي -8

 هـ.10/9/1696
http://rowad.edu.sa/articles.php?action=view&id=117  

 العمل الخيري المصري: ما قبل الثورة وبعدها!الحيدري، ابراهيم سليمان،  -7

19/0/0111 ، 
http://www.aleqt.com/2011/02/13/article_503461.html 

تجربة العمل التطوعي في دولة اإلمارات العربية القطامي، حميد محمد،  -11
 ، 18/10/0110، المتحدة

http://www.saaid.net/Anshatah/dole/33.htm 

http://www.saaid.net/Anshatah/dole/5.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/5.htm
http://www.aleqt.com/2011/02/13/article_503461.html
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/33.htm


34 
 

، الجمعيات الخيرية تدير ظهرها للمحتاجينالئه، المشيخص، نصر وزم -11
06/9/0110 

http://www.alyaum.com/News/art/55193.html 

 .11/0111المملكة العربية السعودية،  –التطوعي  للعمل الدولة استراتيجيه -10
er/avt42691.htmlhttp://www.arabvolunteering.org/corn 

المرصد العربي للعمل التطوعي، حول التحاد العربي للعمل التطوعي،  -19
0116. 

http://volobs.org/index.php/arabunion/aboutunionarab 

 
 

قيم عالمية من أجل الرفاه العالمي، برنامج األمم  -تقرير حالة التطوع في العالم العربي -16
 .0111ي للعام المتحدة للمتطوعين، تقريرحالة التطوع في العالم العرب

 01/11/0111كرسي األمير ماجد التطوعي،  -19
http://www.daralakhbar.com/articles/1222064 

 ،16/8/0119كم بلغ سكان البالد العربية هذا العام؟  -16
            http://sa.arabiaweather.com/ 

"، برامج إذاعية: لتأصيل قيمة العمل التطوعيأفكار ل" –منتدى يا كويت  -19
7/9/0110. 

http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php?t=74362 

 6/0111، التطوعي وآفاق المستقبلندوة العمل  -18
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