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كل من يتذوق طعم عمل الخري لن 

ـــدا وســـمو ســـيدي الملـــك  يرتكـــه أب

ســـلمان زرع فينـــا حـــب عمـــل الخـــري.
صاحب السمو الملكي

األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز )حفظه هللا (
ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء
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»فــي أي عمــل خــريي يجــب أن يكــون هنــاك 
قــدوة، ووالــدي الملــك ســلمان هــو قدوتــي، 
األمــري  هــو  اآلن  الشــابة  القــدوة  أن  كمــا 
قــدوة  العهــد-  -ولــي  ســلمان  بــن  محمــد 

الشــابة« بطموحاتهــا  شــابة 

صاحب السمو الملكي
األمري عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز )حفظه هللا (

وزير الطاقة
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أصبــح العمــل التطوعــي واالجتماعــي يكتســب أهميــة مزتايــدة يومــا بعــد يــوم، كونــه يمثــل مجــاال تنموًيــا 
مهًمــا، يســاهم فــي صقــل مهــارات األفــراد وبنــاء قدراتهــم وإمكانياتهــم الفكريــة والشــخصية والمهاريــة، 
وتكمــن أهميتــه الكــرى فــي أنــه يعمــل علــى مشــاركة أبنــاء المجتمــع فــي القضايــا واالحتياجــات الملحــة 

لمجتمعهــم.

 علــى أصعــدة 
ً
ــا هائــا

ً
ونســتطيع أن نقــول إن انخــراط األفــراد والكيانــات فــي العمــل التطوعــي، ســيحدث فرق

كثــرية مــن أهمهــا :
زيادة فعالية األفراد وإشعارهم بالمسؤولية .. 	

تطوير المجتمع بتلقائية والمحافظة على التوازن فيه .. 	
تعزيز سمات اإليجابية والمبادرة في المجتمع سعيا للتطوير والتغيري .. 	
 للجهود الحكومية المبذولة .. 	

ً
رفع مستوى الخدمات المقدمة وتجويدها استكماال

توسيع نطاق الخدمات المقدمة وتقديم خدمات جديدة .. 	

ويأتــي يــوم التطــوع الســعودي والعالمــي، أو اليــوم الدولــي للمتطوعيــن، كيــوم جامــع لجهــود المتطوعيــن 
ــي  ــة الســنوية، ال ــة العالمي ــن فــي هــذه االحتفالي ــدور التطــوع والمتطوعي ــًرا ل ــا وتقدي ــم؛ تكريًم حــول العال
تقــام فــي 	 ديســمر مــن كل عــام، وهــو الموعــد الــذي حددتــه األمــم المتحــدة منــذ عــام 	98	م، أي قبــل 

		عــام، واآلن يحتفــل بهــذا اليــوم فــي غالبيــة بلــدان العالــم.
يعتــر الهــدف األســايس مــن هــذا النشــاط هــو شــكر المتطوعيــن علــى مجهودهــم، إضافــة إلــى زيــادة وعــي 

الجمهــور حــول مســاهمتهم فــي المجتمــع.

فــي هــذا الدليــل اإلثرائــي ســنتطرق لواقــع العمــل التطوعــي اليــوم فــي المملكــة، إضافــة إلــى إثــراء معرفــي 
وتغذيــة إلهاميــة، تســاعد العامليــن مــن القطاعــات المختلفــة والمتطوعيــن فــي تفعيــل هــذا الحــدث:

يوم التطوع السعودي والعالمي، والذي ينطلق تحت شعار )  ( .

التمهيد
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عن الدليل 

الدليل اإلثرائي لتفعيل اليوم العالمي للتطوع السعودي امس الدليل
مصمم هذا 

الدليل
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

بالمملكة العربية السعودية

لمن هذا 
الدليل

هذا الدليل موجه للملهمينفي العمل التطوعي في كافة 
القطاعات

2022 مسنة اإلصدار

كيف تم بناء 
هذا الدليل

في بناء هذا الدليل تم اعتماد منهجية إشراك أهم وأبرز المعنيين والخرباء في مجال تفعيل التطوع وكذلك االستلهام من التجارب والممارسات 
المحلية والعالمية.

مراحل بناء الدليل اإلثرائي:

ورش ولقاءات مكثفة مع 
كافة أصحاب المصلحة 

لمعرفة التطلعات .

اطالع على الممارسات 
والتجارب العالمية في 

تفعيل التطوع في العمل 
التطوعي 

رأي  واســتطالعات  مقابــالت 
مــع فئــات وشــرائح مختلفــة 
ومتنوعــة مــن العامليــن فــي 
العمــل التطوعــي مــن هيئــات 
فــي  ومنظمــات  ووزارات 
القطــاع غــر الربحــي وكــوادر 
والعالــي  العــام  التعلــم  فــي 
لرصــد  الخــاص  والقطــاع 
االحتياجــات  أبــرز  ومعرفــة 
لتفعيــل  والرئيســة  المهمــة 
التطــوع  يــوم  فــي  التطــوع 

والعالمــي.  الســعودي 

تحليل البيانات ومواءمتها 
وتحويرها كمدخالت رئيسة 
لبناء الدليل النهائي لتفعيل 

التطوع في اليوم العالمي 
للتطوع السعودي 
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إرشادات 

يتكون هذا الدليل من تمهيد عن اليوم السعودي والعالمي للتطوع ومناسبته, ثم ثاثة مسارات أساسية وكل مسار له هدف وغاية محددة :

ولزيادة االستفادة من هذا الدليل نرجو منك:

1234
وفهـــم  قـــــــــــــــــــراءة  أهميـــة 
المصطلحـــات الخاصـــة بهـــذا 
مـــن  تتمكـــن  حـــى  الدليـــل 
الدليـــل  هـــذا  مـــع  التعامـــل 

منـــه. واالســـتفادة 

أهميـــة اســـتيعاب اإلطـــار العـــام 
ــة للدليـــل  ــورة الكليـ للدليـــل ) الصـ
ــل  ــة الدليـ ــدك لبوصلـ ــا ترشـ ( ألنهـ

ومحتوياتـــه. 

ـــارات  أهميـــة االطـــالع علـــى المســــــــــــ
الثالثـــة فـــي الدليـــل, ألنهـــــــــــــــا توفـــر 
لـــك تكامـــال فـــي التغذيـــة المعرفيـــة 
الســـعودي  اليـــوم  واإللهاميةتجـــاه 

للتطـــوع. والعالمـــي 

هـــذا الدليـــل مدخـــل إثرائـــي 
لليـــوم الســـعودي والعالمـــي 
للتطـــوع وُممهـــــــــــــــًدا لدليـــل 

الممكنـــات.

واقع العمل 
التطوعي

كبسولة
معرفية

تغذية
إلهامية
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مصطلحات الدليل

العمل التطوعي

المتطوع

العمل التطوعي االحرتافي

العمل التطوعي العام

العمل التطوعي المهاري

منظومة العمل التطوعي

الفرصة التطوعية

كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته.

ا دون اشرتاِط مقابل مادي أو معنوي.  تطوعيًّ
ً

ُم عما كلُّ من يقدِّ

ــى   عل
ً
ــة حاصــا ــة، ويتطلــب أن يكــون منفــذ الفرصــة التطوعي ــة معين ــة وتخصصي ــة فــي مجــاالت مهني ــام باألعمــال التطوعي وهــو القي

تأهيــٍل كاٍف وخــرة مناســبة لتنفيــذ مهــام الفرصــة التطوعيــة.

عّية الي ال تتطلب مستًوى محدًدا من المهارات لدى المتطوع. وهو القيام باألعمال التطوُّ

وهــو القيــام باألعمــال التطوعيــة الــي تعتمــد علــى المهــارات الــي تتكــون لــدى المتطــوع مــن خــال ممارســاته العمليــة، أو مــن خــال 
التأهيــل والتدريــب.

 هــي عبــارة عــن شــبكة مــن أصحــاب المصلحــة ذوي العاقــة المســاهمين فــي تشــجيع وتفعيــل العمــل التطوعــي مــن خــال لعــب دور 
متكامــل مســاهم فــي تحفــز ســوق المشــاركة المجتمعيــة. وكل جهــة فــي هــذه المنظومــة تؤثــر وتتأثــر باآلخريــن ، ممــا يخلــق عاقــة 

متطــورة باســتمرار.

المهام واألعمال المطلوب تنفيذها من ِقبل المتطوع لدى الجهات المستفيدة متضمنة كافة التفاصيل الازمة.

قيمة الساعة التطوعية )قيمة مالية محددة بالريال(Xعدد الساعات التطوعية المنفذة خال العام.العائد االقتصادي للعمل التطوعي
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جهات العرض

جهات الطلب

البيئة المساهمة

الفعاليات التطوعية

مؤشر العطاء

اليوم العالمي للتطوع 

الجهة المشرفة

الجهة المستفيدة من العمل التطوعي

هي الجهات الي توفر الفرص التطوعية.

هي الجهات الي تستقطب المتطوعين.

هي األنظمة والتشريعات والقنوات المحفزة والداعمة والمنظمة للعمل التطوعي.

هي األحداث والمناسبات الي يمت من خالها العمل على خدمة قضايا مجتمعية معينة.

هو تقرير سنوي تنشره مؤسسة )Charities Aid Foundation(، ويعد التقرير أكر مسح عالمي للعمل الخريي

احتفالية عالمية سنوية تحدث في 5 ديسمر من كل عام حددتها األمم المتحدة منذ عام 1985م.

الوزارات/الهيئات الي تشرف على الجهات المنفذة للفرص والمبادرات التطوعية.

الجهات المنفذة للفرص والمبادرات التطوعية.



يوم التطوع السعودي والعالمي | الدليل اإلثرائي | 122022

 هــو احتفاليــة عالميــة ســنوية تحــدث فــي 	 ديســمر مــن كل عــام حددتهــا األمــم المتحــدة منــذ عــام 	98	م، ويدعــى أيضــا 

.)IVD( باليــوم الدولــي للمتطوعيــن واختصــاره باإلنجلزيــة

هــذا اليــوم وهــذا التاريــخ ينتظــره الكثــري ممــن بــذل وقــدم لمجتمعــه ووطنــه، مــن األفــراد والكيانــات العاملــة فــي ميــدان 

العمــل التطوعــي، وتكمــن أهميــة اليــوم العالمــي للتطــوع فــي االعــرتاف العالمــي الرســمي بــه، كيــوم مهــم تحتفــل بــه 

األوســاط العالميــة وتقــوم باألعمــال التطوعيــة بمختلــف دول العالــم، وتشــارك حوالــي 80 دولــة فــي العالــم باالحتفــال بهــذا 

اليوم العالمي وتكرس فيه الفعاليات واألنشطة للرتكز على أهمية األعمال التطوعية في حياة الشعوب والمجتمعات، 

إضافــة الــى أهميتهــا فــي بنــاء المجتمعــات المتماســكة؛ الــي تــدرك أهميــة هــذه األعمــال التطوعيــة فــي نهضــة الشــعوب 

والبلدان.

تفعيل هذا اليوم وإقامة الفعاليات واألنشطة التطوعية فيه،يهدف إلى:

تكريــم المتطوعيــن وإبــراز جهودهــم للمجتمــع، والتوعيــة والتثقيــف بالعمل التطوعــي، إضافة إلى رفــع الوعي بقضايا 	 

المجتمــع ومتغرياتــه، وتعزيــز المواطنة الفاعلة والمســؤولية الذاتية لدى المتطوعين.

هــذا اليــوم فرصــة كبــرية جــدا لتقويــة األواصــر والعاقــات مــع المتطوعيــن، وبيــان دورهــم وأثرهــم فــي مشــاركاتهم 	 

التطوعيــة .

يــوم مــن أيــام التطــوع الــي تخلــد األعمــال والجهــود, وتحفــز لمزيــد مــن العطــاء والبــذل؛ مــن أجــل تنميــة وطــن قــدم لنا 	 

الكثري .

عن اليوم العالمي للتطوع

 ما هو اليوم العالمي للتطوع
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ما هي أدوار المساهمين في اليوم السعودي والعالمي للتطوع ؟ 

القطاع 

الحكومي 

األفراد المتطوعون 

والفرق 

القطاع

غري الربحي

القطاع

الخاص

الوحدات اإلشرافية 

تحفز الجهات المنفذة لألعمال 	 
والفعاليات التطوعية في القطاع 

الحكومي والقطاع غري الربحي .

 توجيه الجهات إلى تفعيل هذا 	 
اليوم واالحتفاء به .

دعم الجهات غري الربحية من أجل 	 
تفعيل اليوم السعودي والعالمي 

وتكريمالمتطوعين .

الوحدات التنفيذية 

تفعيل اليوم السعودي والعالمي 	 
للتطوع.

تنفيذ االحتفاالت التكريمية 	 
للمتطوعين.

تحفز المتطوعين ونشر ثقافة 	 
التطوع.

رصد الجهود التطوعية ونشرها 	 
عر الوسائل اإلعامية.

المشاركة الفاعلة في اليوم 	 

السعودي والعالمي للتطوع مع 

الجهاتوالكيانات المجتمعية.

المساهمة في نشر ثقافة التطوع 	 

والتعريف بهذا اليوم العالمي 

للمتطوعين.

المشاركة في تنسيق فعاليات 	 

اليوم السعودي والعالمي للتطوع 

وإدارتها.

توثيق فعاليات الفريق التطوعي 	 

وتكريم أفراده ونشر الجهود 

وإذاعتها.

تفعيل اليوم السعودي والعالمي 	 
للتطوع.

إقامة االحتفاليات وتكريم 	 
المتطوعين واإلشادة بجهودهم 

) أفراًدا وفرق( وشكرهم على 
العطاء والبذل.

تحفز المتطوعين لاستمرار في 	 
العمل التطوعي.

نشر ثقافة التطوع في المجتمع 	 

إدارة فعاليات التطوع وتنسيقها 	 
في اليوم السعودي والعالمي 

للتطوع.

توثيق الفعاليات التطوعية 	 
ونشرها عر القنوات اإلعامية.

تكريم المتطوعين واإلشادة 	 
بجهودهم.

توفري الدعم المالي والرعاية 	 
للفعاليات التطوعية.

تحفز المتطوعين للبذل 	 
المجتمعي.

توفري المتطوعين االحرتافيين 	 
للقطاع غري الربحي.

فهمنــا لطبيعــة األدوار وتقاطعاتهــا، يســاهم بشــكل كبــري جــًدا فــي تفعيــل اليــوم الســعودي والعالمــي للتطــوع لذلــك مــن المهــم 	 

تركزنــا أثنــاء تفعيــل التطــوع علــى مجــال المنظمــة وأهدافهــا .

ت
ها

ج

اد
فر

أ
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مسارات الدليل اإلثرائي

مسارات الدليل االرشادي
ليوم التطوع السعودي والعالمي 2022

فــي هــذا الدليــل 	 مســارات أساســية ) واقــع العمــل التطوعــي - أيــن 

نحــن اآلن –، كبســولة معرفيــة، تغذيــة إلهاميــة ( وكل مســار لــه هــدف 

وغايــة محــددة، تكاملهــا يفتــح اآلفــاق ويوســع المــدارك ويعّمــق األثــر 

بمشــيئة هللا .

ن اآلن؟
ن نح

أي

1

كبسولة معرفية

2

ة 
مي

ها
ةإل

ذي

تغ
3
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:
ً
أوال

واقع التطوع في المملكة 
أين نحن اليوم؟

ن اآلن؟
ن نح

أي

1

كبسولة معرفية

2

ة 
مي

ها
ةإل

ذي

3تغ
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الرؤية والعمل التطوعي 

 تجــاه التشــجيع والتحفــز نحــو العمــل التطوعــي وتمكينــه علــى مســتوى األفــراد والمنظمــات مــن أجــل تحقيــق أثــر 
ً
 كبــرا

ً
أولــت رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطــي 2020 اهتمامــا

أعمــق والوصــول لـــ: 

مجتمع 
حيوي

اقتصاد 
مزدهر

وطن 
طموح

زيادةعدد المتطوعين

1,000,000 متطوع11,000 متطوع إلىمن

بنــاًء علــى األمــر الســامي رقــم 43635 بتاريــخ 1439/08/28 ه والــذي نــص علــى : أن تكــون وزارة 

العمــل والتنميــة االجتماعيــة هــي المســؤولة عــن العمــل التطوعــي فــي الداخــل، االســتفادة 

مــن المنصــة الــي لــدى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بوصفهــا حاضنــة ســعودية للعمــل 

التطوعــي.

هدف تشجيع العمل التطوعي
مبادرة تمكين وتنظمي العمل 

التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن

الموقع اإللكرتوني لرؤية 
المملكة العربية السعودية 2030

https://www.vision2030.gov.sa/ar/
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جهود المملكة في تشجيع العمل التطوعي

تجــاوز العمــل التطوعــي مفهومــه التقليــدي كمبــادرة تفاعليــة خريــة تهــدف إلــى دعــم المجتمــع وإســناده، ليصبــح اليــوم توجهــا دوليــا تنــادي بــه متطلبــات الحيــاة الحديثــة وتحــث عليــه 

الدراســات االجتماعيــة والتنمويــة، وفــي المملكــة العربيــة الســعودية يتجلــى هــذا االهتمــام بالعمــل التطوعــي كمكــّون مــن مكونــات رؤيــة المملكــة الواعــدة 2030.وعليــه نجــد أن العمــل 

التطوعــي ســعى ســعيا حثيثــا خــالل الفــرتة الماضيــة بقيــادة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة لتحقيــق هــذه الرؤيــة، وفيمــا يلــي عــرض ألبــرز الجهــود المبذولــة:

 

اعتماد مجلس الوزراء لنظام
 العمل التطوعي بالمملكة 

اعتماد الالئحة التنفيذية
 لنظام العمل التطوعي 

تشكيل اللجنة الوطنية للعمل التطوعي 

 

إطالق وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية منصة العمل التطوعي 

اعتماد وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية المعيار 

الوطين السعودي في تأسيس 
وحدات التطوع وإطالق الدليل 

االرشادي للتأسيس.

إطالق وتنفيذ مبادرة “تطوع بخربتك” بمشاركة أصحاب السمو والمعالي الوزراء وقيادات المجتمع عرب 
تطوعهم االحرتافي لتقديم الحلول التخصصية للتحديات اليت تواجه المنظمات غري الربحية ورواد ورائدات 

األعمال والعمل الحر وطالب التعلمي العام والجامعي عرب مجموعة من الوسائل المختلفة.

 

إطالق الجائزة الوطنية للعمل 
التطوعي بمختلف مساراتها 

 

إطالق منصة تفعيل اليوم 
السعودي والعالمي للتطوع 

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/16102022.pdf
https://www.al-madina.com/article/689389/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e-98ea-4e40-b4dd-ab5700c51c7d/1
https://nvg.gov.sa
https://award.nvg.gov.sa/
https://svd.nvg.gov.sa/
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ــده اإلحصــاءات الوطنيــة مــن خــال مجموعــة 
ّ

ــا علــى العديــد مــن األصعــدة، وهــذا مــا تؤك ــق تقّدًمــا إيجابيًّ
ّ

عــّي أن المملكــة العربيــة الســعودية تحق  يشــري واقــع العمــل التطوُّ

المؤشــرات األساســية فــي عــام 		0	م: - 

484,25135,778,922242,805916,111,302

إجمالي العائد االقتصادي للتطوعإجمالي عدد الفرص التطوعيةإجمالي عدد ساعات التطوعإجمالي عدد المتطوعين

ريال سعوديفرصة تطوعيةساعة تطوعيةمتطوع ومتطوعة

أين نحن اليوم ؟ 

واقعنا في 2021

%98.04

نسبة

 رضا المتطوعين 
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خطــت المملكــة العربيــة الســعودية خطــوات وثيقــة تجــاه مأسســة العمــل التطوعــي وتفعيــل التقنيــة وزيــادة تنوع أنمــاط العمــل التطوعي، وأصبحــت المملكة 

 فــي األســرة الدوليــة مــن خــالل اســتضافتها لمجموعــة العشــرين تحــت شــعار ) اغتنــام فــرص القــرن الحــادي والعشــرين للجميــع ( وتنظــم قمــة 
ً
عضــًوا فاعــال

المجتمــع المدنــي االفرتاضيــة والــي حضرهــا 40 ألــف مشــارك مــن 109 دول حــول العالــم، مؤكــدة بذلــك علــى الحضــور النوعــي للملكــة علــى صعيــد العمــل 

التنمــوي والــذي يعــد التطــوع أحــد أدواتــه الرئيســة، وقــد أوضــح تقريــر مؤشــر العطــاء ارتفــاع ترتيــب المملكــة العربيــة الســعودية عالميــا فــي مؤشــر التطــوع 

مــن المرتبــة 116 عالميــا فــي 2018م إلــى المرتبــة 74 عالميــا فــي عــام 2021م، وبذلــك تقدمــت المملكــة علــى 42 دولــة فــي غضــون ثالثــة أعــوام، وهــو يعــد تفوقــا 

يســتحق اإلشــادة، ودليــال علــى نوعيــة الجهــود الــي بذلــت لتشــجيع العمــل التطوعــي.

ــة مؤشــرات أساســية فــي  ــد ثالث ــة بتحدي ومــن أجــل متابعــة تحقيــق هــدف ) تشــجيع العمــل التطوعــي( فقــد قــام مجلــس الشــؤون االقتصادي

2025م، وهــي :

 مــن تحقيــق األهــداف الــي نطمــح لتحقيقهــا فــي 2025م، حيــث بلــغ عــدد المتطوعيــن هــذا العــام )484,251( متطــوع 
ً
وبفخــر يمكــن القــول بــأن التطــوع فــي عــام 2021م قــد اقــرتب جــدا

ومتطوعــة، نفــذت مــن خــالل )242,805( فرصــة تطوعيــة بلــغ العائــد االقتصــادي لهــا مــا يقــارب مليــار ريــال ســعودي.

الوصول بعدد المتطوعين في المملكة إلى

600,000 متطوع

1
رفع عدد الفرص التطوعية إلى

360,000 فرصة تطوعية

2
رفع القيمة االقتصادية للساعة التطوعية إلى

 32 ريال سعودي

3
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مقارنة إحصائيات العمل التطوعي 2020 - 2021

عّي. عّي التابعة لوزارة الموارد البشرية خالل عـام 2021 ، نسلط الضوء على اإلحصائيات في قطاع العمل التطوُّ باالعتماد علـى نتائـج المنصة الوطنية للعمل التطوُّ

عّيــة فنمــا بنســبة 52 %، 	  ومــن خــالل المقارنــة بنتائــج عــام 2020 يتضــح وجــود تحســن ملحــوظ، فمــن حيــث أعــداد المتطوعيــن فنمــا العــدد بنســبة 18 %، ومــن حيــث أعــداد الفــرص التطوُّ

عّيــة.  عّيــة فالزيــادة محــدودة بنســبة 5 %، أمــا بالنســبة للزيــادة فــي القيمــة االقتصاديــة فقــد بلغــت 170 %، ولهــذا ارتبــاط وثيــق بزيــادة قيمــة الســاعة التطوُّ ومــن حيــث الســاعات التطوُّ

شكل المتطوعين من المواطنين %93 )%58 ذكور ، %42 اناث( بينما شكل المتطوعين غر السعوديين %7 )%67 ذكور ، %33 اناث(	 

أعداد المتطوعين
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الفرص التطوعية
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الساعات التطوعية

26,000,000

29,000,000

32,000,000

24,000,000

27,000,000

30,000,000

33,000,000

25,000,000

28,000,000

31,000,000

34,000,000

35,000,000

36,000,000

33,230,049

35,778,922

20212020

القيمة االقتصادية للساعة التطوعية
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إحصائيات المنصة الوطنية للعمل التطوعي

عدد الجهات المسجلة في المنصة 

4,597 جهة
1

عدد األفراد المسجلين في المنصة 

+ 1,200,00 متطوع
2

عدد الفرق التطوعية المسجلة في المنصة 

2,300 فريق
3
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المنصة الوطنية 
للعمل التطوعي

أصبـــح  الجديـــدة،  نســـختها  فـــي 

أكـــر  وصـــول  إمكانيـــة  للجهـــات 

وصالحيـــات إشـــراف أوســـع، وأدوات 

تحكـــم كامـــل.
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انتشار المتطوعين في مناطق المملكة

الرياض

23.4%
مكة المكرمة

% 24.0
المنطقة 
الشرقية

% 12.8
عسري

% 4.8

حائل

% 2.5

نجران

% 1.63

الجوف

% 1.59

الحدود 
الشمالية

% 1

الباحة

% 1.5

القصمي

% 5.5

تبوك

% 5.1

جازان

% 6.1

المدينة 
المنورة

% 4.8

تواجــد المتطوعــون فــي مختلــف مناطــق المملكة الثالث عشــرة، 
المكرمــة والريــاض شــكل متطوعوهمــا  إال أن منطقــيت مكــة 
النســبة األكــرب 47 %، بينمــا نلحــظ أن مناطــق مثــل نجــران والجــوف 
مــن  األقــل  النســب  احتــوت  الشــمالية  والحــدود  والباحــة 

المتطوعيــن بمــا ال يتجــاوز 2 % لــكل منهــم. 

المتطوعون والتعداد السكاني في المملكة
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مقارنة نسب المتطوعين بالتعداد السكاني في مناطق المملكة 

نسب المبادرات التطوعية من حيث المجاالت 

ترتيب المنطقة من حيث المتطوعيننسبة المتطوعين المنطقةترتيب المنطقة من حيث السكان

24.01 %مكة المكرمة1

23.42 %الرياض2

12.83 %المنطقة الشرقية3

4.88 %عسري4

10.04 %المدينة المنورة5

6.15 %جازان6

5.56 %القصمي7

5.17 %تبوك8

2.59 %حائل9

1.6310 %نجران10

1.5911 %الجوف11

1.512 %الباحة12

1.013 %الحدود الشمالية13

مــن خــالل نســبة المتطوعيــن إلــى ســكان المناطــق نلحــظ أن التوزيــع يتمــاىش مــع جميــع المناطــق باســتثناء منطقــة عســر، حيــث حلــت مــن حيــث ترتيــب الســكان بالمرتبــة الرابعــة، 

ومــن حيــث عــدد المتطوعيــن حلــت فــي المرتبــة الثامنــة، وفــي المقابــل نلحــظ أن منطقــة المدينــة المنــورة حلــت مــن حيــث ترتيــب الســكان بالمرتبــة الخامســة، ومــن حيــث ترتيــب عــدد 

المتطوعيــن بالمرتبــة الرابعــة. 
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التوزيع النسيب للمتطوعين بناء على الفئات العمرية 

التوزيع النسيب للمتطوعين بناء علىالفئات العمرية

60 سنة وأكرث1 %36 - 59 سنة44 %18 - 35 سنة54 %أقل من 18 سنة1 %

مــن خــالل الشــكل أعــاله يظهــر ارتفــاع معــدالت التطــوع بيــن الفئــة العمريــة مــن 18 ســنة إلــى 35 ســنة، وانخفاضهــا مــع التقــدم فــي الســن بشــكل تدريجــي، وصــوال إلــى نســبة %1 للمتطوعيــن 

فــوق 60 ســنة. كمــا يمكــن أن نلحــظ محدوديــة عــدد المتطوعيــن لمــن هــم أقــل مــن 18 ســنة بشــكل حــاّد إذ تمثــل نســبتهم %1 مــن إجمالــي نســبة المتطوعيــن. 
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المتطوعون ومجاالت الفرص التطوعية 

إقبال المتطوعين على مجاالت الفرص التطوعية 

حــة فــي الــرمس البيانــي الســابق %82 مــن مجــاالت الفــرص 
ّ

شــكلت المجــاالت الموض

عّيــة المنفــذة خــالل عــام 2021م، واحتــل المجــال االجتماعــي النســبة األكــرب بـــ 31  التطوُّ

ــة بيــن الذكــور واإلنــاث نلحــظ أن  عّي %. وبمقارنــة التبايــن فــي مجــاالت الفــرص التطوُّ

 واضًحــا لإلنــاث للفــرص فــي المجــال التقــي مقارنــة بالذكــور، كمــا 
ً

هنــاك تفضيــال

عّيــة فــي المجــال البيــي  نلحــظ العكــس تمامــا فــي تفضيــل الذكــور للفــرص التطوُّ

ــاث.  ــة باإلن مقارن

إناث

إجمالي

% 10

% 25

% 40

0

% 15

% 30

% 5

% 20

% 35

اجتماعي تعليمي صحي تقين تنظيمي بييئ إداري عام خدمي إعالمي

ذكور

متوسط عدد المتطوعين في الفرصة التطوعية الواحدة متطوعان

=
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األرقـــام  فـــي  شـــارك  مـــن  لـــكل  شـــكرا 
والفكـــر  بالجهـــد  الماضيـــة،  والمنجـــزات 

والتخطيـــط.  والعمـــل 

ـــكل الجهـــات المشـــرفة والجهـــات  شـــكرا ل
ـــكل متطـــوع. الموفـــرة ول

شـــكرا لـــكل القطاعـــات والمنظمـــات الـــي 
أوصلتنـــا إلـــى هـــذا التمـــز والنجـــاح.
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منظومة العمل التطوعي 

عــّي مــن خــالل لعــب دور متكامــل مســاهم فــي تحفــز ســوق  عــّي هــي عبــارة عــن شــبكة مــن أصحــاب المصلحــة المســاهمين فــي تشــجيع وتفعيــل العمــل التطوُّ منظومــة العمــل التطوُّ

ــر باآلخريــن، ممــا يخلــق عالقــة متطــورة باســتمرار. 
ّ
ــر وتتأث

ّ
المشــاركة المجتمعيــة. وكل جهــة فــي هــذه المنظومــة تؤث

 مــن شــبكة مرتابطــة يعضــد بعضهــا 
ً

عــّي فــي المملكــة العربيــة الســعودية مكونــة عــّي فقــد أصبحــت منظومــة العمــل التطوُّ وكنتيجــة للتوجهــات الوطنيــة فــي مجــال تفعيــل العمــل التطوُّ

عــّي فــي رؤيــة المملكــة 2030.  ــا؛ لتحقيــق أهــداف العمــل التطوُّ
ً

بعض

ونظًرا لوجود منظورات لتفسر منظومة العمل التطوعي فقد تم االستناد لمبدأ العرض والطلب لفهم هذه المنظومة بين جميع ذوي العالقة المعنيين بتفعيل العمل التطوعي.

وكما يظهر في الشكل )أعاله( فإن منظومة العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية تتكون من ثالثة مكونات أساسية، وهي كالتالي:

محور العرضمحور الطلب بيئة المساهمة

نظرية العرض

)الجهات الموفرة للفرص التطوعية(.جهات العرض

)الجهات المستقطبة للمتطوعين(.جهات الطلب

بيئة المساهمة
وهــي الجهــات الداعمــة والوســيطة والمحفــزة لطرفــي العالقــة األساســيين. ولكــي تنجــح هــذه المنظومــة بالشــكل الصحيــح فــإن ذلــك يســتدعي وجــود 

تــوازن فــي هــذه العالقــة، كمــا يســتدعي قــدرة جميــع األطــراف علــى تحقيــق األدوار المتوقعــة منهــم.
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ماذا نقصد بإشراك المتطوعين ؟

 نعــي بإشــراك المتطوعيــن كافــة العمليــات الــي تمارســها الجهــات المعنيــة مــع المتطوعيــن تجــاه تفعيــل دور االســتيعاب واالســتثمار 

ــاح الفرصــة ألكــرب عــدد مــن المتطوعيــن حــى يســاهموا فــي مختلــف العمليــات التنمويــة والتطوعيــة والمجتمعيــة، كٌل 
َ
ت

ُ
الــي مــن خاللهــا ت

حســب خربتــه واهتمامــه ودوافعــه.

وإشراك المتطوعين في األعمال التطوعية عملية في غاية األهمية وتتمحور هذه األهمية في النقاط التالية:

المشاركة هي مبدأ أسايس من مبادئ تنمية المجتمع، والتنمية الحقيقية الناجحة ال تمت بدون مشاركة أفراد المجتمع.

أن العمل التطوعي هو مؤشر على الجانب اإلنساني في المجتمع, ويعمق روح التكافل بين الناس، ويشجع على التعاون وتنمية روح الجماعة.

 لحجم مشاكل مجتمعهم واإلمكانيات المتاحة لحلها.
ً
تجعل المتطوعين أكرث إدراكا

ب اكتشافها والعمل على حلها عن طريق العاملين المهنيين فقط.  أصبحت المشاكل المجتمعية كثرية، مما ُيصعِّ

إتاحــة الفرصــة للمواطنيــن لتأديــة الخدمــات بأنفســهم؛ ممــا يقلــل مــن حجــم المشــكالت االجتماعيــة فــي المجتمــع ويرفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي والشــعور 
بالمســؤولية.
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دراسة حول أثر التطوع على المتطوعين 

تعزيــز العمــل التطوعــي وخاصــة لــدى الشــباب والذيــن يمثلــون أكــرب شــرائح المجتمــع لــه عوائــد علــى المجتمــع واالقتصــاد بشــكل 
كبــر، حيــث نشــرت منظمــة IAVEنتائــج دراســة حــول أثــر التطــوع علــى الشــباب وكانــت نتائجهــا تتمحــور حــول اآلتــي:

تأثر التطوع في

 تطور الحس اإلنساني

لدى الشباب

تأثر التطوع في

اكتساب المهارات 

تأثر التطوع على

توظيف الشباب

70 % مـــن الشـــباب المتطـــوع يعلـــو فيهـــم الحـــّس 	 
اآلخريـــن.  لمســـاعدة   

ً
مبـــادرا ليصبـــح  اإلنســـاني 

5 ســـاعات تطوعيـــة فـــي األســـبوع كفيلـــة بصقـــل 	 
مهـــارات وخـــربات تنميـــة مهـــارات الشـــباب والشـــابات 

وتؤهلهـــم إليجـــاد عمـــل. 

41 % مـــن شـــركات التوظيـــف تعامـــل المتطـــوع أثنـــاء 	 
تقديمـــه علـــى وظيفـــة مـــا كشـــخص يملـــك خـــربة عمـــل.

94 ٪ مـــن مســـؤولي التوظيـــف يؤمنـــون بـــأن التطـــوع 	 
يمكـــن أن يضيـــف ويحســـن المهـــارات الـــي يمتلكهـــا 

الفـــرد.

50 % مـــن الشـــباب المتطـــوع ترتفـــع لديهـــم الهمـــة 	 
ــر. ــار األرض بالخـ ــين وإعمـ ــل تحسـ ــن أجـ مـ

مختلفـــة 	  وحـــرف  مختلفـــة  مجـــاالت  فـــي  التطـــوع 
بهـــم. خـــاص  حرفـــي  مشـــروع  إلنشـــاء  الشـــباب  يؤهـــل 

20 % مـــن شـــركات التوظيـــف تقبـــل مـــن يملكـــون 	 
خـــربة وظيفيـــة علـــى غرهـــم مـــن المتقدميـــن.

ـــن تطوعـــوا لتعلـــم مهـــارات 	  94 ٪ مـــن الموظفيـــن الذي
ـــدة تطـــوروا فـــي العمـــل وتـــم تحســـين رواتبهـــم. جدي

https://www.iave.org/
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إشراك المتطوعين المفهوم والمستويات 

َتــاح الفرصــة ألكــر عــدد مــن 
ُ
نعــي بإشــراك المتطوعيــن كافــة العمليــات الــي تمارســها الجهــات المعنيــة مــع المتطوعيــن تجــاه تفعيــل دور االســتيعاب واالســتثمار الــي مــن خالهــا ت

المتطوعيــن حــى يســاهموا فــي مختلــف العمليــات التنمويــة والتطوعيــة والمجتمعيــة، كٌل حســب خرتــه واهتمامــه ودوافعــه.

وإشراك المتطوعين في األعمال التطوعية عملية في غاية األهمية وتتمحور هذه األهمية في النقاط التالية:

المشاركة هي مبدأ أسايس من مبادئ تنمية المجتمع، والتنمية الحقيقية الناجحة ال تمت بدون مشاركة أفراد المجتمع.. 	

 وأعم فائدة.. 	
ً
يؤدي إشراك المتطوعين في عمليات التنمية، إلى مساندتهم لتلك العمليات، واالهتمام بها، ومؤازرتها، مما يجعلها أكرث ثباتا

ب اكتشافها والعمل على حلها عن طريق العاملين المهنيين فقط.. 	 أصبحت المشاكل المجتمعية كثرية، مما ُيصعِّ

 لحجم مشاكل مجتمعهم واإلمكانيات المتاحة لحلها.. 	
ً
تجعل المتطوعين أكرث إدراكا

أن العمل التطوعي هو مؤشر على الجانب اإلنساني في المجتمع, ويعمق روح التكافل بين الناس، ويشجع على التعاون وتنمية روح الجماعة.. 	

إتاحة الفرصة للمواطنين لتأدية الخدمات بأنفسهم؛ مما يقلل من حجم المشكات االجتماعية في المجتمع ويرفع مستوى الوعي المجتمعي والشعور بالمسؤولية.. 	

 عــن حيويــة المجتمعــات ومــدى إيجابيتهــا، وأصبــح تقــدم المجتمــع اإلنســاني يقــاس 
ً
 مهمــا

ً
وباختصــار؛ يمكــن القــول بإنأهميــة العمــل التطوعــي تكمــن فــي كونــه تعبــريا

بحجــم المنظمــات التطوعيــة وأعــداد المتطوعيــن وإشــراكهم بشــكل فاعــل فــي عمليــات التطــوع.
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التطوع والمشاركة المجتمعية

للعمــل التطوعــي 	 مســتويات أساســية، وال تخلــو أغلــب األعمــال التطوعيــة مــن مجمــل هــذه المســتويات، واســتيعاب هــذه المســتويات ُيرشــد 
العامليــن فــي العمــل التطوعــي حــول كيفيــة اســتثمار أنســب المســتويات بمــا يتوافــق مــع االحتيــاج ويمكــن مــن خالــه إشــراك المتطوعيــن بشــكل 

ــة والنمــاذج الموضحــة والشــارحة لهــا. ــة واألمثل ــي نســتعرض أهــم المســتويات التطوعي فعــال، وفــي الجــدول التال

مستويات التطوع

قليل عالي

كثر منخفض

أيتام

استشارات

الموارد البشرية

بناء الهوية التسويقية

تدريب مهاري

التطوع العام

التطوع المهاري

تطوع 
المحرتفين

ن
عي

طو
مت

 ال
دد

ع

ألثر
ق ا

عم

أمثلة

أشكال 
إشراك 

المتطوعين 

مستوى 

األثر 

المجتمعي

المثالالمفهومالمستوى
حجم وعدد 

المتطوعين

التطوع 

االحرتافي

هم المتطوعون المتخصصون في مجاالت 

مهنية وتخصصية معينة ومارسوا هذه المهنة 

لفرتات وُمَدْد ليست بالقصرية.

تقديم االستشارات 

في مجاالت اإلدارة 

المالية أو التسويق 

أو التخطيط 

االسرتاتيجي

 التطوع

المهاري

هم المتطوعون الذين يمتلكون المهارة 

والممارسة في مجاالت معينة والي اكتسبوها 

عر الشغف والتعلم الذاتي والشخصي. 

التدريب على 

مهارات السباحة 

والكتابة والرمس 

والخط وغريها.

 التطوع

العام

 تطوعية 
ً
هم المتطوعون الذي يمارسون أعماال

سهلة ويسرية والي ال تحتاج لمهارات وجدارات 

متخصصة وهو أدنى مستوى من مستويات 

التطوع الثاثة.

تنظيف الشواطئ/ 

 تنسيق الحدائق

توزيع السال 

الغذائية.. الخ

قليلعالي

كثريمنخفض

ع الجهــة فــي مســتويات المتطوعيــن حســب الفــرص المطروحــة مــع األخــذ  ونــود اإلشــارة بأنــه مــن الحيــوي أن تنــوِّ
بعيــن االعتبــار أن تتوائــم الفــرص المطروحــة مــع المســتوى المطلــوب لهــا فــي التطــوع.



يوم التطوع السعودي والعالمي | الدليل اإلثرائي | 352022

دوافع المتطوعين

وأنمــاط متعــددة ومختلفــة،  أشــكال  لهــا  التطوعيــة  األعمــال 

وســبب هــذا التنــوع هــو اختــاف الفئــات والدوافــع والرغبــات 

لــدى المتطوعيــن؛ ألن كل متطــوع عندمــا يعــزم علــى ممارســة 

 أو 
ً
ــا  معين

ً
ــه دافعــا  فــي ذهن

ً
أي عمــل تطوعــي ســيكون حاضــرا

عــدة دوافــع مختلفــة يــود تحقيقهــا والوصــول إليهــا، ومــن تلــك 

الدوافــع مــا يلــي:

 وهنا يظهر دورنا كمنظمات في فهم هذه الدوافع ومعرفتها من أجل إشراك فعال ومستدام للمتطوعين. 

الحصول�على�
شهادة�وساعات�

تطوعية�
كسب�الثقة�تكوين�عالقات�تنمية�المهارات�

وتحقيق�الذات�
تحقيق�األثر�
�تسويق�الذات�االجتماعي�

الرغبة�في�
التجربة��

الرغبة�في�التعلم��
ممارسة�
المهنة�

التخصصية  

تحسين�الحالة�
النفسية��

اكتساب�األجر�
والمثوبة�

تحقيق�األثر�
المجتمعي

هل�يمكننا�إضافة�المزيد�من�
الدوافع

؟؟�



يوم التطوع السعودي والعالمي | الدليل اإلثرائي | 362022

إثراء معرفي 

التطوع في رؤية 2030عن التطوع والفرق التطوعيةسيكلوجية التطوع 

https://www.youtube.com/watch?v=fZPdU37S6wk
https://www.youtube.com/watch?v=yOUSKBtRwTw
https://www.youtube.com/watch?v=TMTl4nB_62A
https://www.youtube.com/watch?v=yOUSKBtRwTw
https://www.youtube.com/watch?v=fZPdU37S6wk
https://www.youtube.com/watch?v=TMTl4nB_62A
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خريطة 
االحتياج 

المجتمعي

ماذا لو ؟

التطوع وتحسين
 تجربة اإلنسان

خطوة التطوع 
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خريطة االحتياج المجتمعي

عرض

فرصة تطوعية

رعاية صحية لكبار 
عرضالسن

فرصة تطوعية

توزيع هدايا لضيوف 
الرحمن

عرض

فرصة تطوعية

المساعدة في 
الشؤون اإلدارية

عرض

فرصة تطوعية

تصممي التقرير 
الختامي للجمعية

عرض

فرصة تطوعية

تنظيف الشاطئ
عرض

فرصة تطوعية

تنظمي الحشود
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ماذا لو
تطوعوا معنا

قبول

مدير تنفيذي

حسام

قبول

مهندس مدني

م. الحسن

قبول

استشاري طيب

د. عبدالرحمن

قبول

دكتورة جامعية

د. أروى

قبول

مصممة جرافيك

منال

قبول

معلمة

رحاب
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ماذا لو تطوع 20 %
فقط من العالم العربي

 ما الذي يمكن أن يحدث ؟
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ماذا لو تحالف المتطوعون؟
 ) أفـــراًدا وفـــرق ( والكيانـــات المجتمعيـــة، 

فـــي  االحتياجـــات  مـــن  العديـــد  علـــى 

االحتيـــاج(! )منطقـــة 



يوم التطوع السعودي والعالمي | الدليل اإلثرائي | 432022

التطوع وتحسين تجربة اإلنسان

كل إنســان فــي هــذه الدنيــا يمــر بتجربــة حياتيــة معينــة، بــدًءا مــن 

الــى  كهولتــه  إلــى  مراهقتــه  إلــى  بطفولتــه  مــرورا  الــوالدة  مراحــل 

الشــيخوخة. مرحلــة 

هــذه التجربــة هــي أرض خصبــة جــًدا للتطــوع والعمــل المجتمعــي، 

وبالتالــي يأتــي الســؤال الكبــري، كيــف لنــا أن نحســن مــن جــودة حيــاة 

اإلنســان مــن خــال التطــوع؟

ماهي االحتياجات اإلنسانية لكل مرحلة من مراحل النمو؟

كيف لنا أن نليب هذا االحتياج ونجوده من خال التطوع ؟

هــذا  تجربــة  إلثــراء  كبــرية  فرصــة  هــي  المتطــوع  عزيــزي  إجابتــك 

اإلنســان. 

أساســية  مرتكــزات  ثــاث  علــى  الحياتيــة  تجربتــه  اإلنســان  يخــوض 

والــروح(.  – والجســم   – )العقــل 

مــن  للعديــد  جيــدة  المتطــوع منطلقــات  عزيــزي  المكونــات  هــذه 

المبــادرات واألفــكار المجتمعيــة الــي تســاهم فــي تحســين جــودة 

حيــاة اإلنســان ...

ــا 
ً

تأملــك – عزيــزي المتطــوع – فــي هــذه الثاثيــة وأجوبتهــا يفتــح آفاق

كبــرية إلبداعــك التطوعــي .

ماهــي المبــادرات واألفــكار التطوعيــة الــي يمكــن أن تغــذي هــذا 

العقــل وتجعلــه يعمــل بأفضــل كفــاءة وجــودة ؟

قــدم 
ُ
ماهــي األفــكار والمبــادرات التطوعيــة الصحيــة الــي يمكــن أن ت

لهــذا البــدن، حــى يبقــى ســليما ألطــول مــّدة ممكنــة ؟

المتطوعــون  الــي يمكــن أن يقدمهــا  التطوعيــة  مــا هــي األعمــال 

مبتهجــة  ســعيدة  وجعلهــا  الــروح  هــذه  تغذيــة  فــي  وتســاهم 

مســرورة؟

عاقــة وجــود الكيانــات المجتمعيــة بتحســين تجربــة هــذا اإلنســان 

وقضاياهــا  الكيانــات  تتنــوع  والتعمــق،  التأمــل  تســتحق  عاقــة 

وأســاليب تقديمهــا للخدمــات مــن أجــل ضمــان خدمــة هــذا اإلنســان 

مــن كل جوانبــه الحياتيــة، فــي مختلــف مراحــل نشــأته وتطــوره ... 

اســتثمار  فــي  جــًدا  كبــرية  ــا 
ً

آفاق لنــا  يفتــح  قــد  تســاؤل  وهــذا   

ــا 
ً

المتطوعيــن والعمــل التطوعــي فــي تحســين هــذه التجربــة، انطاق

مــن جهــة الكيانــات وتخصصهــا وزاويــة وقوفهــا مــن هــذا اإلنســان ...

ما عاقة وجودنا ووجود وحدة للتطوع، باحتياجات هذا اإلنسان ؟ 

كيــف يمكــن أن نــرثي تجربتــه الحياتيــة ،مــن مربــع وقوفنــا وزاويــة 

نظرنــا لــه ؟!
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خطوة التطوع

نــورة طالبــة جيــدة فــي طفولتهــا مجتهــدة، اســتمرت فــي تعليمهــا  كانــت 

ــة ) الحظــت أن ســوق العمــل المســتقبلي  ــة الثانوي إلــى أن وصلــت إلــى المرحل

يتطلــب مهــارات وقــدرات عاليــة؛ نظــًرا لكــرثة الطلــب وقلــة العــرض ( بــدأت تفكــر 

ــر الــي ربمــا تســاعدها فــي المســتقبل. ــرًيا فــي أدوات التطوي كث

بــدأت نــورة بالبحــث عــن الفــرص التطوعيــة والجهــات الموفــرة لهــا، إلــى أن 

وجــدت منصــة العمــل التطوعــي وابتــدأت رحلتهــا مــع التطــوع.

 نــورة كانــت تظــن أن العائــد مــن التطــوع هــو الســاعات التطوعيــة فقــط، إال أنهــا 

تفاجــأت بســيل مــن العوائــد غــري المتوقعــة تأتــي تباًعــا وبــدون ترتيــب.

عائــد المهــارات وارتفــاع القــدرات والقــدرة علــى حــل المشــاكل، إلــى العائــد 

نــورة مــن التطوع،بــدأت تركــز أكــرث ووجــدت  الــذي لمســته  النفســي الكبــري 

نفســها متمــزة جــًدا فــي مهــارة اإلقنــاع وبنــاء العاقــات مــع الجهــات الخارجيــة 

ــت تتطــوع معهــا. للجهــة الــي كان

كل تلــك العوائــد جعلــت نــورة فــور تخرجهــا مــن الجامعــة تجــد الوظيفــة الــي 

تناســب قدراتهــا، وتســبق كل المتقدميــن عليهــا، نــورة كانــت متقدمــة بخطــوة 

 ( المجتمــع  صــف  فــي  واقفــون  كلهــم  فالنــاس  التطــوع(  )خطــوة  اســمها 

والمتطــوع متقــدم بخطــوة( .

هذه الخطوة المعنوية كفيلة بأن تقدم المجتمع كامال مع نورة .

قبول

طالبة

نورة
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خطوة التطوع

المنظمــة )س( كانــت تعانــي مــن تراكــم األعمــال علــى الموظفيــن وقلتهــم، 

إضافــة إلــى ضعــف تواصلهــا مــع المجتمــع بشــكل كبــري- ممــا ســاهم فــي 

ضعــف قدرتهــا علــى تحقيــق رســالتها- مــع وجــود تحديــات كبــرية فــي تفعيــل 

الــدور المجتمعــي التطوعــي .

طــوق النجــاة – بعــد هللا – كان وحــدة التطــوع الــي قــد بــرزت بشــكل كبــري فــي 

المنظمــة بعــد تأسيســها وفــق المعيــار الوطــي الســعودي للتطــوع.

يقــول المديــر التنفيــذي : ال أحــد يتصــور دور وحــدة التطــوع ومديــر التطــوع فــي 

ــا فــي  ــة وأنشــطتها، كانــت المحــرك األكــر والملهــم لن تفعيــل برامــج الجمعي

المنظمــة، واليــوم هــي تســاهم بشــكل كبــري فــي توصيــل رســالتنا للمجتمــع 

وتحقيــق المســتهدفات فــي شــى اإلدارات، هــي والمتطوعيــن وجــه مشــرق 

للجمعيــة، ال أعــرف كيــف تأخرنــا فــي خطــوة تأســيس الوحــدة وتفعيلهــا، وعليــه 

فقــد تــم اعتمــاد تفعيــل المشــاركة فــي يــوم التطــوع الســعودي والعالمــي 

هــذا العــام، واالســتعداد لتكريــم المتطوعيــن واالحتفــاء بهــم علــى مســتوى 

ــة، فأثرهــم ممتــد وواصــل إلــى آخــر نقطــة فالمدينــة. المنطقــة كامل

عرض

فرصة تطوعية

مبادرة التشجري
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خطوة التطوع

خطوتــك التطوعيــة تتشــارك فيهــا العديــد مــن الجهــات المشــرفة والموفــرة والداعمــة للعمــل التطوعــي، 
متابعتــك لجديــد الخدمــات والربامــج والمنتجــات الــي تقدمهــا الجهــات بمختلــف القطاعــات يجعلــك 

ــا دوًمــا لهــذه الخطــوة.
ً
متهيئ

عزيزنا المتطوع

هنــاك العديــد مــن الخدمــات والمنتجــات الــي تقــدم مــن الجهــات المشــرفة والداعمــة، تواصلكــم 
الفعــال واهتمامكــم الجــاد؛ طريــق لمزيــد مــن الخطــوات المجتمعيــة، المرثيــة لدوركــم فــي تحقيــق رؤيــة 

المملكــة 2030 ومســتهدفاتها . 

األعزاء في الجهات الفاعلة

قبول

طالبة

نورة
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والعالمـــي  الســـعودي  التطـــوع  يـــوم 

هو يـــوم احتفـــاٍء بجهـــود المتطوعين 

وعطاءاتهم الكبـــرية، ومن أجل تعميق 

األثـــر واســـتدامته فـــي المجتمـــع تضـــع 

)المنصة الوطنيـــة للعمل التطوعي( 

يرغـــب  متطـــوع  لـــكل  وافـــرة  مســـاحة 

بالمســـاهمة المجتمعية، يريد أن يكون 

المليـــون  فـــي مســـرية  وأثـــر  قيمـــة  ذو 

فـــي  ومؤثـــًرا   
ً
فاعـــا  

ً
وعنصـــرا متطـــوع، 

تنميـــة الوطـــن واإلنســـان والمـــكان(. 

خاتمة 

www.nvg.gov.sa

https://nvg.gov.sa
https://nvg.gov.s
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