أھمية العمل التطوعي
The importance of volunteer work
من خالل ھذا التحقيق تود أم اليتيم أن تعرف بأھمية العمل التطوعي بالصورة
والموقع والحدث وليس عن طريق المعلومات المجردة فقط ولذا فأننا سنعرف
بمواقع ومن خاللھا يمكن التعرف على ممارسات التطوع المختلفة.
العمل التطوعي :ھو كل عمل يبادر إليه فرد أو مجموعة من األفراد دون طلب من
أحد وينجز مجانا ً وال ينتظر مقابله أي تعويض )معنوي كالشكر والثناء( أو )مادي
كاألجور والمكافآت( أو لقاء مصلحة خاصة.
وأن أھم ما تھدف إليه األعمال التطوعية ھو:
 -١توعية المجتمع إلى بناء شراكة بين أألفراد لتحمل مسؤولية العمل
اجتماعيا ً كان أو خدميا ً أو تنمويا ً بأي وسيلة من الوسائل سواء بالرأي أو
بالعمل أو بالتمويل أو غيرھا.
 -٢التعريف بأھمية األعمال التطوعية في تحسين عالقات أفراد األسرة أو
تحسين البيئة أو تحسين المجتمع.
 -٣تقديم القدوة الحسنة واألمثلة الحية ونشر ثقافة جديدة للتعاون المستمر
بين المتطوعين لخدمة المجتمع.
ما ھي مواصفات المتطوع الناجح-:
أن يكون شخص ذو نفس تواقة للعمل والتضحية بالجھد والوقت .لديه رغبة
لالرتقاء بالمجتمع وتجسيد تطلعاته ،لديه قدرة على إضافة مفاھيم ورؤى وتطلعات
تنموية وبناء عالقات إنسانية قائمة على االحترام المتبادل وتبادل المھارات
والمعارف والتواصل مع اآلخر .وأن تتحول قدراته الذاتية بحب التطوع والعطاء
إلى مبادرات مستمرة وجھود لدعم اآلخرين .وال شك أن استمرار ذلك بحاجة إلى

أن ينخرط المتطوعين في دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات كعوامل مساعدة في
تنمية روح التطوع.

مواقع تطوعية
شبكة العون اإلنسانية
www.alown.org

إن األعمال التطوعية في سبيل رفعة مجتمعاتنا،تعطي للحياة معنى مختلف ،ففي
ظل الزحف المادي الجارف الذي يكتسح األخضر واليابس من حياتنا ،وفي ظل
التعامالت المادية الجافة التي ال تعطيك شيئا ً إال وتأخذ منك مقابله أشياء أخرى.
ينطلق الكثير من األخير بروح المالئكة ،وتضحيات األولياء والصالحين ،يقدمون
لنا ھذه األعمال الخيرية ،طالبين بذلك وجه َّ
ﷲ سبحانه وتعالى.
لذلك تھدف شبكة العون اإللكترونية إلى مساعدة الجمعيات التي تقوم باألعمال
الغير ربحية والتي تعمل لخدمة المجتمع في الحصول على متطوعين يعملون على
مساعدة ھذه الجھات في إنجاز رسالتھا في أوقات فراغھم و من خالل جھد ملتزم
بالعمل معھم إلنجاز ما تحتاجه من أعمال تطوعية غير ربحية ،كما أن شبكة
العون اإللكترونية تساعد كل من لديه وقت فراغ -وإن قل -على تسخير ھذا الوقت
فيما يمكن أن يفيد وفي المجال الذي يتقنه .واھتدا ًء بالمنھج القرآني القويم
))وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان(( ونسعى لتحقيق
ھذا من خالل المحاور اآلتية
محور التوعية:
ونھدف من خالله لنشر الوعي بأھمية العمل التطوعي و الحاجات الموجودة فيه و
كيف يتم تحقيقھا بأمثل وجه من خالل االستفادة من التجارب العالمية في ھذا
المجال.

محور العروض والطلبات:
وسيتم فيه جمع أكبر عدد ممكن من طلبات و احتياجات الجھات الغير ربحية
للمتطوعين و تصنيفھا بحسب التخصصات و أيضا جمع أكبر عدد ممكن من
المتطوعين و الراغبين في العمل التطوعي بتخصصاتھم ،موظفين لذلك تقنيات
الحاسب اآللي و االتصاالت الحديثة.
محور التوفيق:
وفي ھذا المحور نسعى لتوصيل الراغبين في العمل التطوعي بالجھات الغير
ربحية التي تحتاجھم مما يحقق الثمرة المباشرة للموقع.
إن شبكة العون االلكترونية فكرة رائدة و حديثة في العالم العربي و نتطلع
لمساھماتكم المستمرة و مالحظاتكم و توجيھاتكم للوصول بالموقع للتصور
المنشود و تحقيق الرسالة التي نتطلع لھا و لنتذكر جميعا أن ﷲ في عون العبد ما
كان العبد في عون أخيه
نحن جھة متخصصة في استقطاب وتوظيف الجھود التطوعية للشباب العربي
ونحن حريصون على تھيئة األعمال الخيرية المناسبة ألصحاب التخصص بكافة
المستويات  ،وھدفنا ھو بناء أفضل موقع عربي يجمع ما بين المؤسسات الخيرية
والمتطوعين في مكان واحد ومن خواص ھذا المكان ھو احتوائه على كافة
األدوات الالزمة والمفيدة في التقاء األطراف المتعاونة والمستفيدة.
إن فريق شبكة العون االلكترونية ھو فريق رائد ومتخصص يسعى لتكوين قاعدة
ضخمة ومنظمة لتقديم الخدمات المساندة للھيئات الخيرية  ،وتوجيه كوادر
المتطوعين الوظيفية  ،ويدير ھذا الموقع نخبة من الخبراء الذين يسعون جاھدين
في تطوير نظم التوظيف التطوعي  ،إننا في ھذا الموقع  ،وضعنا أھدافا ً محددة
وقمنا بجدولة وتنفيذ ھذه األھداف للفترة القليلة المقبلة.
ومن أھم أھدافنا:
بناء قاعدة بيانات عربية تحتوي على السير الذاتية التي تحوي المھارات
والھوايات الخاصة للمتطوعين والتي تتم معالجتھا وفقا ً ألحدث التقنيات اإلدارية
واآللية
مساعدة المتطوع المتخصص في إيجاد بيئة صحية تتناسب مع قدراته.وأوقات
فراغه
مساعدة المؤسسات األھلية في البحث عن المتطوعين باستخدام نظم آلية
وتطبيقات احترافية  ،وتقديم االستشارات اإلدارية والفنية .وتقديم وظائف مقترحة
تتناسب واحتياجاته

تقديم حلول فنية اختصاصية الحتياجات المؤسسات األھلية .

عالم التطوع العربي
www.arabvolunteering.org

يفسح عالم التطوع العربي المجال للجمعيات ذات العمل التطوعي أن تسجل
وتضيف أنشطتھا إلى الموقع ليطلع عليه اآلخرين كوسيلة من وسائل نشر ثقافة
التطوع من خالل باب بنك العطاء ،كما يفسح عالم التطوع العربي الفرصة لإلطالع
على الملتقيات التطوعية العامة ،كما ويساعد في التعرف على مواقع داعمة
أخرى.
:
الرؤية
أن نكون المرجع األھم لألعمال والدراسات التطوعية وللمتطوعين في العالم
العربي.
:
الرسالة
العمل على نشر ودعم وتعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع .
األھداف-:
نشر ثقافة التطوع وإبراز دورھا في التنمية الشاملة للمجتمعات .المساھمة في
تطوير األعمال التطوعية وتنظيمھا وتوجيھھا .دعم األھداف والبرامج اإلنمائية
الحكومية .عرض وإبراز االحتياجات التطوعية واألحداث والطوارئ والكوارث
اإلنسانية والتفاعل معھا .الشراكة الفاعلة مع المنظمات والھيئات والمؤسسات
والجمعيات التطوعية ودعم جھود المسؤولية االجتماعية للشركات .توجيه الطاقات
الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتھم .تنمية قدرات و مواھب و إبداعات المتطوعين
لخدمة مجتمعاتھم .
عالم التطوع العربي :ھو مبادرة تھدف لنشر ثقافة العمل التطوعي في العالم
العربي وتأصيله في المجتمعات العربية  ،وتعزيز دور العمل التطوعي في التنمية

الشاملة للمجتمعات العربية ,واالستفادة من الطاقات والموارد البشرية المتاحة
لإلسھام في خدمة مجتمعاتھم.
تأسس عالم التطوع العربي كمبادرة سعودية عربية أسسھا األستاذ  /خالد محمد
الحجاج  ،وذلك في أكتوبر  ، ٢٠٠٦تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر
في يوم  ١٧أكتوبر لعام  ٢٠٠٦الموافق  ٢٤رمضان  ١٤٢٧ھ  ،ليحمل رسالته
في نشر ودعم وتعزيز العمل التطوعي ونشر ثقافته في العالم العربي.

الجمعيات التطوعية
جمعية المبرات الخيرية
www.mabarrat.org

األھداف
بناء اإلنسان ھو الھدف األسمى الذي تط ّلع إليه العالمة المرجع السيد محمد
حسين فضل ﷲ ،فرفع شعار البر وھو يضع الحجر األساس في تشييد صروح
ّ
واشتق منه عنوانا ً لمسيرتھا ،فكانت جمعية المبرات الخيرية.
الخير والعطاء،
وإذا كان ُجل ّ اھتمام الجمعية قد تر ّكز على األيتام ،إال أن ذلك لم يمنعھا من
االنطالق في مجاالت أخرى كان للبر فيھا نداء ،ولإلنسان معھا لقاء وقض ّية.
ّ
تسطرھا مشيئة
وانطالقا ً من شعارھا الكبير كانت أھداف جمعية المبرات الخيرية
ﷲ كاآلتي:
• تشييد صروح لأليتام تو ّفر لھم البيت اآلمن ،والتربية الھادفة ،تتابعھم في كل
مراحلھم العمرية بكل ما يحتاجونه ليكونوا جزءاً متك ّيفا ً مع المجتمع ،ومساھما ً
في مسيرة البناء لإلنسان والحياة.

• بناء مدارس للتعليم األكاديمي ومعاھد فنية وتقنية وإقامة جامعات ،وذلك وفق
أحدث البرامج التربوية والتعليمية ،واستخدام أكثر التقنيات العلمية تطوراً ،في
مختلف مراحل التعليم ،االبتدائي والمتوسط والثانوي وحتى الجامعي.
• إنشاء مراكز تأھيل لكل الذين أعاقتھم ظروف الحياة جسديا ً أو عقليا ً أو نفسياً،
أو أقعدھم كبر السنّ والعجز عن القيام بوظائفھم الحياتية ،وذلك تحقيقا ً لسالمة
المجتمع واستقراره.
للتطورات العلمية في البرامج التعليمية ومناھجھا عن
• تأمين المواكبة الف ّعالة
ّ
طريق إنشاء مراكز إعداد المع ّلمين والمع ّلمات والبحوث العلمية والتربوية ،بما
تطور األداء التربوي والعطاء التعليمي في كل مسيرة
ينعكس اكتفا ًء ذاتيا ً في ّ
الجمعية.
• نشر الوعي والثقافة الرسالية في المجتمع بإقامة الندوات والنشاطات
والدورات ،وإنشاء المكتبات العامة ومراكز الدراسات اإلسالمية والبحوث بشتى
أنواعھا ،وإصدار النشرات الثقافية واالجتماعية والتربوية.
• تأمين الصحة الجسدية لإلنسان ،عن طريق إنشاء المستشفيات والمستوصفات
والمراكز الصحية والمختبرات ومراكز تصنيع األدوية والمستحضرات الطبية
العامة.
• تشييد دور العبادة التي تح ّقق توازن الفرد في عالقته بر ّبه ،العالقة التي تفيض
براً بالناس ،واحتراما ً إلنسان ّيتھم ،ورفقا ً بظروفھم وحاجاتھم.
ّ
الملحة والحاالت
• تقديم الخدمات المم ّيزة لجميع طبقات المجتمع ذات الحاجات
ّ
البر والعطاء التي حملتھا ونالت شرف التزامھا.
الصعبة ،انطالقا ً من رسالة ّ
المبرات الخيرية قد استطاعت رفد مسيرة األمة ،وسدّ بعض
وإذا كانت جمعية
ّ
وصحية
حاجاتھا عن طريق إقامة جملة من المؤسسات النموذجية ،من تربوية
ّ
وثقافية وخدماتية وعبادية ،وذلك من خالل عطاءات الخ ّيرين من أبناء ھذه األمة
المباركة ،فإن سدّ احتياجات أخرى رھنٌ بتو ّفر الظروف المالئمة لالنطالق
بمشاريع ب ّناءه ھي من األمة وإليھا.

االنطالقة
في عام  ١٣٩٧ھـ  ١٩٧٨ميالدية ،أضاء العالّمة المرجع السيد محمد حسين
مبرة اإلمام الخوئي ،وبفضل ﷲ
فضل ﷲ أولى منارات جمعية
المبرات الخيريةّ ،
ّ
وجھود الخ ّيرين تتالت العطاءات وامتدت أنوار ھذه المنارات لتضيء مساحات
مظلمة شاسعة على امتداد الوطن من بيروت العاصمة إلى البقاع إلى الشمال إلى
الجنوب.
لقد كانت رعاية األيتام واحتضانھم وانتشالھم من واقع التشرد والحرمان والضياع
تطورت ھذه
أولوية كبرى في عمل الجمعية ،ومع الزمن ،من عام إلى عام،
ّ
الرعاية من حضانة اجتماعية إلى رعاية رسالية ،تربوية ،ثقافية وشمولية تھدف
إلى إنتاج إنسان متوازن متكامل في العقل والروح والجسد ،وعلى ھذه الطريق
تخرجت قوافل من الطاقات والكوادر التي زادت في قدرات الوطن البشرية
ّ
المتم ّيزة في التربية والفكر والرسالة.
وھكذا انطلقت الجمعية لتواجه يتم البصر ويتم السمع ويتم البكم مع مؤسسة
اإلمام الھادي )ع( في مدارسھا الثالث :مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الرجاء
للصم ومدرسة البيان لالضطرابات اللغوية ،لتفتح لھم ھذه المدارس أبوابا ً
موصدة ،ولتنطلق بھم إلى الحياة من بابھا الواسع ،باب العلم والمعرفة واإليمان.
وفي إضاءات لمنارات في عالم التعليم وانطالقا ً من الشعور بالمسؤولية نتيجة لما
المبرات
سببته الحرب اللبنانية من تدنّ في المستوى التعليمي ،قامت جمعية
ّ
الخيرية بإنشاء مدارس أكاديمية نموذجية ومعاھد فنية وتقنية لتأمين التعليم
ألجيال بمستوى مم ّيز ضمن إطار تربوي رسالي.

إضافة إلى ھذه المؤسسات وتعزيزاً لحركة الفكر والوعي ،أقامت الجمعية العديد
من دور العبادة والمراكز الثقافية ،كما أنشأت مراكز صحية واستشفائية ،تامينا ً
لالستشفاء والرعاية الصحية.
ھذه المؤسسات والمراكز إضافة إلى مؤسسات قيد اإلنجاز وإلى مشاريع قيد
الدرس ك ّلھا تنمو ،ترفدھا عطاءات المحسنين والخ ّيرين وكافلو األيتام ،وفي ظل
رعاية المرجعية الرشيدة التي تواكب العصر وتنفتح على الحياة بقوة الفكر
والوعي اإلرادة ،وستبقى بعين ﷲ صدقات جارية في مدى الزمن لإلنسان
والحياة ....وما كان ينمو.

جمعية أم اليتيم
www.umelyateem.org
تأتي مبادرة )جمعية أم اليتيم( في نشر العمل التطوعي وإطالق مبادرة )حملة
تشجيع العمل التطوعي( للتعبير عم تبنيھا لھذا الطريق من خالل برامجھا
ومشاريعھا ونشاطاتھا.
وللمزيد من المعلومات والتقارير التي تخص ھذا المجال:
يرجى االطالع على أبواب الموقع كاملة كما واالطالع على التقارير التي تنشر
بخصوص حملة الجمعية لتشجيع العمل التطوعي.

