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عن
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تعاَظــَم االهتمــام العالمــي بثقافــة التطــوع حتــى وصــل فــي بعــض 
الــدول إلــى مســتوى صناعــة التطــوع وارتباطهــا بالعوائــد االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، وأصبــح أحــد أهــم روافــد التنميــة المســتدامة وتحقيــق 
ــارزٍ فــي النهــوض  ــة، وذلــك لمــا فــي التطــوع مــن دور ب ــرؤى الوطني ال
بالمجتمعــات المعاصــرة، وتعزيــز التماســك االجتماعــي فيمــا بيــن 
وتمكيــن  الكفــاءات  تنميــة  مــع  اإلنتاجيــة  وزيــادة  المواطنيــن، 

المتطوعين  من المشاركة الفاعلة في تقدم مجتمعاتهم. 

يتوجــه العالــم مؤخــرًا لتغييــر معاييــر التوظيــف ليصبــح االعتمــاد علــى 
المهــارات هــو األســاس بــدًال عــن الشــهادات، ويعــد التطــوع مــن أكثــر 
الوســائل التــي تســاهم فــي تعزيــز المهــارات وتطويرهــا لــدى الشــباب، 
متنوعــة  وأعمــال  مهــام  فــي  للمشــاركة  الفرصــة  لهــم  يتيــح  حيــث 
خبراتهــم  بنــاء  مــن  يمكنهــم  الــذي  األمــر  والتخصصــات،  المجــاالت 
العمليــة التراكميــة عبــر الممارســة واالحتــكاك مــع أصحــاب الخبــرة 

والكفاءة.

فــي ظــل هــذه المرحلــة الحساســة التــي يمــر بهــا العالم،وفــي ظــل 
يتنــاول  الدعــوة إلقامــة مؤتمــر  جــاءت   ،  19  – ظــروف جائحــة كوفيــد 
ــة التطــوع  "التطــوع فــي الجامعــات"؛ ليســاهم فــي نشــر الوعــي بأهمي
والعمــل المجتمعــي، وضــرورة االنتقــال بــه مــن مربــع التقليــد إلــى أفــق 
أوســع مــن خــالل الطــرق واألســاليب التقنيــة المبتكــرة وصــوًال إلــى 

تحقيق أفضل النتائج خصوصًا في األوساط الطالبية والجامعات.
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واالجتماعيــة، وأصبــح أحــد أهــم روافــد التنميــة المســتدامة وتحقيــق 
ــارزٍ فــي النهــوض  ــة، وذلــك لمــا فــي التطــوع مــن دور ب ــرؤى الوطني ال
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المتطوعين  من المشاركة الفاعلة في تقدم مجتمعاتهم. 

يتوجــه العالــم مؤخــرًا لتغييــر معاييــر التوظيــف ليصبــح االعتمــاد علــى 
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متنوعــة  وأعمــال  مهــام  فــي  للمشــاركة  الفرصــة  لهــم  يتيــح  حيــث 
خبراتهــم  بنــاء  مــن  يمكنهــم  الــذي  األمــر  والتخصصــات،  المجــاالت 
العمليــة التراكميــة عبــر الممارســة واالحتــكاك مــع أصحــاب الخبــرة 

والكفاءة.

فــي ظــل هــذه المرحلــة الحساســة التــي يمــر بهــا العالم،وفــي ظــل 
يتنــاول  الدعــوة إلقامــة مؤتمــر  جــاءت   ،  19  – ظــروف جائحــة كوفيــد 
ــة التطــوع  "التطــوع فــي الجامعــات"؛ ليســاهم فــي نشــر الوعــي بأهمي
والعمــل المجتمعــي، وضــرورة االنتقــال بــه مــن مربــع التقليــد إلــى أفــق 
أوســع مــن خــالل الطــرق واألســاليب التقنيــة المبتكــرة وصــوًال إلــى 

تحقيق أفضل النتائج خصوصًا في األوساط الطالبية والجامعات.

الضرورة واألهمية

01

02

03

مؤتمر بيفول الدولي األول

تطوير التطوع في الجامعات..
استشراف المستقبل  وابتكار  البدائل

10 9 انعقد المؤتمر افتراضيًا في يوليو / تموز-  و السبت 2الجمعــة 0 2 1

الفئات التي استهدفت

طالب وفاعلون في العمـل 
التطوعي في جامعات حكومية 

وخاصة

مرشدون ومشرفون على العمل 
في النوادي الطالبية والشبابية

طواقم تدريس وإدارة في  
جامعات حكومية وخاصة

مبتكرون وأصحاب  مبادرات 
مجتمعية وتجارب تطوعية 

مميزة

مهتمة وجهات   مؤسسات 
 بالعمل التطوعي والمسؤولية

المجتمعية
جمعيات خيرية وفرق تطوعية



الغايات واألهداف

الهدف الرئيسي

األهداف الفرعية:
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استدامة التفاعل والتواصل بين
المشاركين والمستفيدين
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كلمة رئيس اللجنة المنظمة

»التطـــوع« و »الجامعـــات«، عمـــان بشـــريان عريقـــان، التقيـــا وافترقـــا فـــي مجـــاالت 
وظـــروف وحقـــب كثيـــرة، وتصادقـــا بمـــرور الزمـــن وتصاحبـــا.

 كان التطـــوع في كثير منها محركًا حافزًا؛ إلنشـــاء الجامعـــات، في حركة تاريخية عريقة، 
قدمـــت للعالـــم عـــددًا ضخمـــًا مـــن أهـــم جامعاتـــه المتقدمـــة، بصيـــغ وقفيـــة، تتمثلها 
ثقافاتهـــا عمـــًا تطوعيًا خالصـــًا، فقدمت لنا فاطمة الفهرية جامعـــة القرويين بفاس، 

المغـــرب )٨٥٩م(، إحـــدى أقـــدم جامعـــات العالـــم المســـتمرة بالعمـــل والعراقـــة، وكذلـــك فعلـــت فاطمـــة 
إســـماعيل بدورهـــا، بتقديـــم أرضهـــا وُحليِّها، لتأســـيس جامعـــة القاهـــرة )١٩٠٨م(.. ومثلها فعـــل متطوعون 
آخـــرون، حول العالم في تأســـيس جامعات أو صناديق منح للطاب، أو كراســـي بحثيـــة، وال يمكننا تعدادها، 
ولكن اإلشـــارة لبعض أشـــهرها، ككامبريدج وأوكســـفورد ببريطانيا، والســـوربون بفرنســـا، أو لبعض أعرق 

جامعـــات أمريكا الشـــمالية كهارفارد وســـانفورد وغيرها.

لكن الجامعات تحولت مع الوقت إلى منصة بر ووفاء، وأصبحت تدريجيًا موئًا إلنتاج التطوع وتطويره، 

وتوســـيع رقعتـــه وميادينـــه ونماذجه وأثـــره، ثم حولتـــه مجااًل للدراســـات العلميـــة، في الخدمـــة االجتماعية، 
واالقتصـــاد الرديـــف، والتوجيـــه المجتمعـــي، والتأطيـــر الشـــبابي وغيرهـــا، وبـــات مجـــااًل معرفيـــًا حيـــًا، ينمـــو 
باســـتمرار، وتتنافس تجاربه، وتتبادل خبراته، وتوظف الوســـائل المســـتجدة لتحســـينها، وتسخر الوسائط 

للتواصـــل حولهـــا، وتنميـــة مواردها وتعزيـــز أثرها..!

لكـــن أن نجعـــل كا المجاليـــن: »التطـــوع والجامعـــات« موضوعـــًا واحـــدًا، لمؤتمـــر عصري، يســـتخدم أحدث 
 
ٍ
 مســـتقبلي

ٍ
منصـــات االوناين، للتعمـــق في درس الظاهرة بواقعها العصري، وتجاربها الريادية، وبمفعول

 متجددة، فهـــذا هو مؤتمـــر بيفـــول، األول من نوعـــه، والجديـــر بكل ما 
ٍ

 علـــى مجـــاالت جديـــدة، وآفـــاق
ٍ
مفتـــوح

 في آن..!!
ٍ
 وواقعيـــة

ٍ
 وعمانية

ٍ
 واستشـــراف

ٍ
 وإبـــداع

ٍ
 وابتكار

ٍ
 وتميـــز

ٍ
وصـــف به، من ســـبق

نفخـــر بإنجـــازه، وننـــوه بجهـــود الزمـــاء فـــي اللجنـــة المنظمـــة، ولجانـــه األساســـية، العلميـــة والتحكيميـــة، 
واإلداريـــة والتنفيذيـــة، كما ننـــوه بجهود المدير العـــام لمنصة بيفول، الناشـــط المجد المتجـــدد، المهندس 

بشـــار، وبـــكل شـــركاء العمل ونجاحـــه ورعاتـــه الكرام.

يبقى أن نشكر مقدمي األوراق وعارضي التجارب، لما أثروا به وقدحوا شرارة األفكار والتطبيقات.

لكننـــا نفخـــر أيضًا بتحويل محتواه، إلى مورد جديد بين يدي المهتمين والناشـــطين التطوعيين والجامعيين؛ 
ليكـــون ركيـــزة لسلســـلة متواليـــة، تراكـــم المعـــارف والممارســـات والتطبيقـــات والنجاحـــات في بـــرج التميز 

والتألـــق بإذن هللا.

وهللا ولي التوفيق

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات     
رئيس اللجنة المنظمة

رئيس معهد برامج التنمية الحضارية- لبنان

د. عبد الحليم زيدان



كلمة رئيس منصة vol2kw التطوعية

بســـم هللا والحمدلله والصاة والســـام على رســـول هللا, نبي األمة الذي أرسى قواعد 

الخيـــر واإلنســـانية وجعـــل مـــن العمـــل التطوعي منهجًا وســـلوكًا للمســـلم, فســـلكه 

أصحابـــه مـــن بعـــده, وأبدعـــوا فيـــه؛ ليكـــون نبراســـًا, ليـــس لنا فحســـب ولكـــن للعالم 

.. أجمع 

فأصبحـــت مـــن القيـــم العظيمـــة التـــي تميز بها اإلســـام, وســـما بها فـــي آفاق العمـــل الخيـــري والتطوعي 

وتكريســـا لهـــذا المنهج الرائـــع في زماننا والـــذي يزخر بالعمل التطوعي بكافة أشـــكاله وأنواعـــه, عقدنا هذا 

المؤتمـــر المبـــارك؛ ليكـــون حافـــزًا ودافعـــا قويًا للشـــباب لمواصلـــة العطـــاء وتحقيق أفضل اإلنجـــازات في 

هـــذا المجال ..

وختامًا .. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر  ..

سائا المولى عز وجل أن نلقاكم في مؤتمرنا القادم باذن هللا تعالى ..

رئيس مجلس إدارة جمعية التميز اإلنساني- الكويت

د. خالد محمد الصبيحي
رئيس منصة vol2kw التطوعية



االجتماعية  للتنمية  المساعد  الوكيل  كلمة 
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل في الكويت

                         بسم هللا الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعادة

السادة/ الحضور الكريم... السادة/ رعاة المؤتمر

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

بدايـــة أتقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقدير لمنصـــة بيفـــول العالمية وجمعيـــة التميز اإلنســـاني بدولـــة الكويت 

علـــى تنظيـــم المؤتمـــر العالمـــي األول للتطـــوع. وعلـــى إتاحتهم الفرصـــة لي أن أتكلـــم إليكم.

إن دولـــة الكويـــت باعتبارهـــا رائـــدة فـــي مجـــال العمـــل الخيـــري واإلنســـاني، والذي ُيعـــد من مفاخرهـــا، حيث 

ـــب أميُرهـــا الراحـــل )رحمـــه هللا تعالى( بأمير اإلنســـانية، وها هو صاحب الســـمو أمير الباد الشـــيخ/ نواف  ُلقِّ

األحمـــد الصبـــاح )حفظـــه هللا ورعـــاه( يتابع مســـيرة ســـلفه األوائـــل، فإقامـــة المؤتمـــر األول للتطـــوع على 

مســـتوى العالـــم هي حلقة من حلقات سلســـلة التطوع اإلنســـاني لدولـــة الكويت؛ أميًرا، وحكومًة، وشـــعًبا.

الحضور الكريم:  

ـــن الجهـــود والتســـهيات الكبيرة التـــي تقدمهـــا وزارة الشـــؤون االجتماعية برعايتها: الرســـمية،  وإننـــي ألثمِّ

والقانونيـــة، للجمعيـــات والمؤسســـات الخيريـــة والفـــرق التطوعية في هذا البلـــد العظيم، كمـــا أثمن الدور 

الشـــعبي الـــذي يقـــوم بـــه الشـــعب الكويتـــي، حيـــث ُيمثـــل الحاضنـــة الطبيعيـــة للعمـــل التطوعـــي، محلًيـــا، 

وعالمًيـــا، فلـــم يقـــف دوره كداعـــم للتطوع، بـــل وجدناه مبـــادًرا يتقدم الصفـــوف اإلغاثيـــة والتطوعية في كل 

مـــكان، وخاصة لحظـــات األزمـــات والطوارئ.

الحضور الكريم: 

إننـــي ألقـــف بكل إجال وتقدير لشـــبابنا المتطوع؛ رافًعـــا لراية وطنه وفي القلب منه شـــباب الجامعة، حيث 

يتزاحـــم إلـــى التطـــوع وفـــق آلياته الصحيحـــة، والتي تلبـــي رغباتـــه بتنوعها وتعددهـــا داخل الكويـــت وخارجها. 

وال يفوتنـــي فـــي هذه العجالة الســـريعة أن نبارك لجمعية التميز اإلنســـاني مبادرتها التطوعية لمشـــاركتها 

منصـــة بيفـــول العالميـــة، في مشـــروع vol2kw ليكون حاضنة محلية لتســـجيل األعمال التطوعية للشـــباب 

المتطوع. الكويتي 

وفـــي النهايـــة أتقـــدم بالشـــكر والتقدير للحضـــور الكـــرام عامة ولمنصـــة بيفـــول ولجمعية التميز اإلنســـاني 

شـــكًرا جزيـــًلا للجميع.

الوكيل المساعد للتنمية االجتماعية في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل في الكويت

السيدة هناء سعيد الهاجري



كلمة الرئيس التنفيذي لمنصة بيفول

نعيـــش فـــي عالم يتســـم بســـرعة المتغيرات وقـــوة تأثيرها؛ األمـــر الذي يحتم علينـــا جميًعا 
ضـــرورة مواكبة هذه الوتيرة بآليات وأدوات تتناســـب معها، مع التركيز على أهمية المبادرة 

وكذلك المحافظة علـــى القيم المجتمعية.

ألجـــل ذلـــك تســـعى منصة بيفول باســـتمرار مـــن أجـــل االختيار الذكـــي والتخطيـــط المتقن 
والمجتمعـــي. التطوعـــي  العمـــل  مايخـــدم  كل  فـــي  اإلبداعيـــة  ونشـــاطاتها   لمشـــاريعها 

وبناًء عليه فقد قامت بيفول بإطاق مؤتمرها الدولي األول بعنوان:

»تطوير التطوع في الجامعات.. استشراف المستقبل وابتكار البدائل«

والـــذي ســـعى إلى جمع أكبر عدد ممكن مـــن الطاب والمتطوعين والجهـــات المهتمة بالتطوع وخدمة 
المجتمـــع، لاطاع علـــى أبرز التجارب التطوعية وقصص النجـــاح المميزة حول العالم.

كمـــا وفـــر المؤتمر للمشـــاركين فرصة فريـــدة للتدريب وتبادل الخبـــرات، إضافة إلى التعـــرف على أحدث 
 البرامج والتقنيات المبتكرة في مجال العمل التطوعي وبيان مدى تأثيره في حياة األفراد والمجتمعات.

وقـــد حرصـــت بيفـــول في هـــذا الكتـــاب أن تضع بين يـــدي جميـــع المهتمين خاصـــة ماجاء فـــي المؤتمر 
بهـــدف تحقيـــق أقصى فائـــدة ممكنة.

فـــي  ســـاهم  مـــن  لـــكل  والعرفـــان  الشـــكر  آيـــات  أســـمى  توجيـــه  مـــن  البـــد  المناســـبة  وبهـــذه 
وتقديـــر شـــكر  مـــن  مايســـتحقونه  تأديـــة  عـــن  اللســـان  يعجـــز  والـــذي  المؤتمـــر  هـــذا   نجـــاح 
وهـــم الزميـــات والزمـــاء األعـــزاء في اللجنـــة المنظمة ولجنـــة تقييم المبـــادرات واللجنة الفنيـــة وأمانة 
ســـر المؤتمـــر وجميـــع المتطوعيـــن والمتطوعات الذيـــن قدموا من وقتهـــم وبذلوا جهدهـــم لكي نصنع 

مًعا حدثًـــا متميًزا.

نتوجـــه  كمـــا  الكبيـــر  دورهـــم  علـــى  ونشـــكرهم  العالـــم  حـــول  الدولييـــن  بشـــركائنا  ونفخـــر  نعتـــز  كمـــا 
االســـتثنائي  الحـــدث  هـــذا  إنجـــاح  فـــي  ســـاهمت  التـــي  الراعيـــة  للجهـــات  واالمتنـــان  الشـــكر  بعظيـــم 
الدكتـــور  ســـعادة  إدارتهـــا  مجلـــس  ورئيـــس  الكويتيـــة  اإلنســـاني  التميـــز  جمعيـــة  بالذكـــر  ونخـــص 
التميـــز. لنحقـــق  نتعـــاون  أن  بضـــرورة  وهـــم مؤمنـــون  مابذلـــوه  كل  علـــى  المحتـــرم،  الصبيحـــي   خالـــد 

مع أطيب التمنيات بدوام الصحة والعافية وتحقيق أقصى درجات النفع والفائدة للجميع.

المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بيفول

م. بشار الحراكي





لجان
المؤتمر



اللجنة المنظمة

د. عبد الحليم زيدان - لبنان
رئيس اللجنة المنظمة

رئيس معهد برامج التنمية الحضارية

 د. هناء البنا  - المملكة المتحدة
مديرة المبادرات الدولية في منظمة 

.Global One

م. أيمن السروري  - اليمن
 الرئيس التنفيذي لشركة اتقان للتدريب 

والتطوير – مملكة البحرين

م. الدراجي كواس  - الجزائر
المدير العام لـمجموعة دار الحكمة الدولية

د. محمد المحسن  - العراق
أستاذ مساعد »جامعة البريمي«

سلطنة عمان.

م. بشار الحراكي - سوريا
المؤسس والرئيس التنفيذي

منصة بيفول الدولية

 د. مدحت محمود سليمان  - مصر
مدير القطاع التعليمي

جمعية التميز اإلنساني - الكويت

د. سامي العدواني  - الكويت
باحث مهتم في صناعة المبادرات التنموية 
SDGs ومواءمة أهداف التنمية المستدامة

أ. ماهر الغريب - األردن
رئيس مجلس اإلدارة

جمعية باب الخير للعمل التطوعي

أ. تسنيم إسماعيل - األردن
رئيس مركز السالم لالبتكار االجتماعي

د. أحمد إبراهيم محمد البياعة - مصر

مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
جمعية التميز اإلنساني



د. عبد المنعم الدائمي - تونس
رئيس لجنة تقييم المبادرات

خبير دولي في المجال اإلنساني والتنموي

 د. عاطف عبد المجيد  - السودان
الرئيس التنفيذي للمؤسسة العالمية 
ARTDO International للتدريب والتنمية

د. سارة ستونهوكر  - كندا
طبيبة طوارئ في كندا - عضو فعال في مجال 

الصحة العالمية واإلنسانية والتعليم الطبي

أ. فادي اسكندراني - إنكلترا
الرئيس التنفيذي التحاد رعاية األيتام
رئيس المؤتمر العلمي لرعاية األيتام

أ. طارق فايد - كندا
باحث أكاديمي في مجال المناهج التربوية ومدير 

سابق إلدارة برامج الشباب باإلقليم الكشفي العربي

د. محمد ناقرو - السعودية
عضو لجنة التحكيم لجائزة التميز في األعمال 

الخيرية وجائزة الملك عبد العزيز للجودة

د. روعة األيوبي - أستراليا
المديرة المؤسسة لشبكة القيادة الرائدة 
Aspire Leadership Networkِ في استراليا

أ. صفاء األشقر  - األردن
شريك مؤسس ومدير فني في المركز 

العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة 

لجنة تقييم المبادرات



اللجنة الفنية والتقنية

أمانة سر المؤتمر

م. حسام المرعي - سوريا
رئيس اللجنة الفنية والتقنية

مدير قسم البرامج واألنشطة في منصة بيفول

أ. أفراح علي مسعود - اليمن
طالبة دكتوراه في اللسانيات

أ. صفاء قدو - سوريا
ماجستير في إدارة األعمال - بكالوريوس ترجمة.

م. ماجد أحمد - مصر
المدير الفني في منصة بيفول

أ. سناء دليل - الجزائر
طالبة دكتوراة هندسة صيدالنية

وعاملة بقطاع الصحة

م. حسن الحراكي - سوريا
شريك مؤسس

مدير تطوير األعمال في منصة بيفول

م. حمزة الحراكي - سوريا
عضو فريق البرمجة في منصة بيفول

أ. مريم نوي - الجزائر
مهندسة في الجر الكهربائي

أستاذة مؤقتة بجامعة قسنطينة

أ. هبة الحراكي - سوريا
طالبة علم نفس في جامعة ابن خلدون

عضو فريق التواصل المؤسسي في بيفول



الضيوف 
والمتحدثون



ضيوف المؤتمر

السيدة هناء سعيد الهاجري
الوكيل المساعد للتنمية االجتماعية في وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل في الكويت

السيد خالد محمد الصبيحي
رئيس مجلس إدارة جمعية التميز اإلنساني 

بدولة الكويت ورئيس منصة vol2kw التطوعية

د. محمد أتا أوزترك
مدير عام التعليم والبحث والتنسيق بوزارة 

الشباب والرياضة التركية

د. هيثم أبو سعيد
سفير الشرق األوسط للجنة الدولية 

لحقوق اإلنسان



المحاضرون

د. خالد يوسف الشطي - الكويت
كيف ننهض بالتطوع الجامعي

أ. نيكول سيريلو - أمريكا
إتجاهات دولية في التطوع وتحديثه

د. أليار حسين - إنكلترا
مقترحات لتفعيل اإلبداع واالبتكار

في العمل التطوعي

د. محمود رواجبة - اإلمارات
اتجاهات حديثة في

تنمية التطوع المهاري الرقمي

 د. فالح الرويلي - البحرين
تصورات جديدة لمستقبل التطوع

 د. إيفرين توك - قطر 
نمذجة التطوع الجامعي

بخدمة أهداف التنمية المستدامة

بروفسور عودة الجيوسي - األردن

تأسيس مختبرات تطوير العمل التطوعي 
واالبتكار االجتماعي في الجامعة

 د. روعة األيوبي - أستراليا 
آليات استشراف األزمات المجتمعية وكيفية ابتكار 

أفكار إبداعية لحلها وفقًا لمنهجية التفكير التصميمي

سعد زيان - فرنسا

آليات ومجاالت تطوير شراكات فاعلة
في التطوع
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د. خالد يوسف الشطي

مؤســـس ورئيـــس مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنســـاني )فنار( / مؤســـس ومدير 

عام وقف الكويت للعمل اإلنســـاني / مؤســـس ورئيس تحرير مجلة فنار - مؤســـس ورئيس شـــركة فنار 

الخير للتجارة العامة-غير هادفة للربح / مؤســـس ورئيس شـــركة فنار الخير لالستشـــارات / دكتوراه في 

تاريـــخ العمـــل التطوعـــي الكويتـــي / باحـــث ومتخصـــص في مجـــال العمل الخيـــري / دكتوراه فـــي العمل 

التطوعي في الشـــريعة االســـالمية وأثره في تنمية المجتمع مع تجربة دولة الكويت – جامعة القرويين.

ل العمـــل الطابـــي الجامعـــي ركنـــًا هامـــًا مـــن أركان العمـــل التطوعـــي العـــام ، حيـــث يركـــز علـــى فئـــة  شـــكَّ

الشـــباب، ممـــا يدعـــو اليوم إلى االهتمـــام به وتطويره، لما نرجوه من أدوار متميزة للشـــباب فـــي بناء وتنمية 

مجتمعاتهـــم مـــن خال تفعيل العمل التطوعـــي، وتعتبر دولة الكويت نموذجًا متميـــزًا في العمل التطوعي 

الطابـــي الجامعـــي الـــذي ظهـــر منـــذ أربعينيـــات القـــرن الماضـــي ، وقـــد نشـــط أبنـــاء الكويـــت فـــي عملهـــم 

التطوعـــي الطابـــي والنقابي داخل الكويـــت وخارجها، وتميزت الكويـــت بأعمالها التطوعية واإلنســـانية التي 

اســـتحقت أن تختارهـــا األمـــم المتحدة لتكون مركـــزا عالميا للعمل اإلنســـاني في 9 ســـبتمبر 2014، واختارت 

أميرهـــا الراحل الشـــيخ صبـــاح األحمد الجابر الصبـــاح قائدا عالميا للعمل اإلنســـاني لجهـــوده ومبادراته في 

رفـــع معانـــاة الكثيـــر مـــن الشـــعوب المتضـــررة من خـــال مؤتمـــرات المانحيـــن التي تـــم إقامتهـــا على أرض 

الكويـــت، ومـــا قـــام بـــه جهود فـــي دعم العمـــل التطوعـــي، ودعوتـــه لتدريس مـــادة العمل التطوعـــي في كل 

المراحـــل الدراســـية ، وقد وثق مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنســـاني - فنار تلـــك الجهود التطوعية الطابية 

الكويتيـــة فـــي إصداراته وندواته التي يتم التنســـيق فيها مع جامعة الكويت ليتم نقـــل تلك التجارب للطاب 

وللفـــرق التطوعيـــة مـــن أجـــل االســـتفادة منها ، وتنســـيق الجهـــود فيما بينهـــا ، وتفعيل العمـــل التطوعي 

الـــذي يمكـــن أن يتـــم من خـــال عدة أمـــور منها: تأســـيس المقـــررات الدراســـية الجامعية الخاصـــة بالعمل 

التطوعـــي، وأيضـــا إنشـــاء قســـم متخصص بدراســـات وبحـــوث العمـــل التطوعي فـــي الجامعـــات، باعتباره 

فرعـــا مـــن فروع العلوم اإلنســـانية ، وتشـــجيع الدراســـات العليـــا الخاصـــة بالعمل التطوعـــي ووضع نظام 

لتعزيـــز درجـــات الطـــاب في موادهـــم الدراســـية في حالـــة مشـــاركتهم بأعمـــال تطوعية وتكليفهـــم بعمل 

بحـــوث ومشـــاركات ميدانيـــة ألعمـــال تطوعية مع مؤسســـات المجتمـــع المدني، وهو ما ســـيعزز من قيمة 

العمـــل التطوعـــي وتطويـــره، كمـــا يجـــب إيجاد إطـــار قانوني للعمـــل التطوعـــي الجامعي من خـــال عمادات 

شـــؤون الطـــاب ومراكـــز خدمـــة المجتمع في الجامعات، للســـماح بتأســـيس الفـــرق التطوعيـــة وإعطائها 

الصفـــة القانونيـــة التـــي تكفـــل لهـــا االســـتمرارية وتطويـــر العمل، وفـــي الوقت نفســـه تكون حلقـــة الوصل 

بيـــن هـــذه الفـــرق مع القطاع الحكومـــي واألهلي وجمعيات النفع العام الســـيما الخيرية، لدعـــم هذه الفرق، 

ومعاونتهـــا فـــي ترســـيخ فكرتهـــا، وتفعيـــل أنشـــطتها؛ ليســـتفيد منهـــا المجتمع محليـــا وخارجيا بشـــراكة 

مجتمعيـــة. وعمل مســـابقات تنافســـية وتكريم الفـــرق المتميزة، مع أهميـــة وضرورة توثيـــق أعمال الفرق 

التطوعيـــة بشـــكل حرفـــي؛ لحفـــظ حقـــوق العاملين فيهـــا وتأريـــخ دورهم في دعم مســـار الحركـــة التطوعية 

الطابيـــة فـــي الجامعة، ونقـــل التجربة إلى األجيـــال القادمة _ليتعلمـــوا من تجارب 

مـــن ســـبقهم _ وتطويرها واإلضافـــة عليها في المســـتقبل؛ إليجـــاد عمل تطوعي 

طابـــي  يســـير بمنهجية وقابـــل للتطوير.

كيف ننهض بالتطوع الجامعي
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د. محمود رواجبة

دكتـــوراة فـــي إدارة المعرفة / مستشـــار االبتكار واستشـــراف المســـتقبل لقمة 

مجموعة العشـــرين العالمية / مشـــارك رئيســـي في وضع االبتكار ISO تم تصنيفه من بين 100 عقل 

مبـــدع فـــي العالـــم مـــع Steve Jobs و Lee Kuan فـــي A-Z Excellence / خبـــرة 22 عاما فـــي حكومة دبي / 

مستشـــار ومدرب دولي في االبتكار واستشـــراف المســـتقبل.

اتجاهات حديثة في تنمية التطوع المهاري الرقمي
نحـــن مطالبـــون وبكل أمانة أن ندرك ونستكشـــف مهاراتنا نحن أواًل، وماذا نمتلك مـــن ذكاءات نتمتع بها؟؛ 

ومـــا هـــو نمط شـــخصيتنا والســـلوكيات التـــي تقودنا؟؛ والمواهـــب التي نتمتع بهـــا؟، لنفهم أنمـــاط اآلخرين 

ونـــدرك كيـــف نتعامـــل معهـــم أثنـــاء تأديـــة المهـــام التطوعيـــة.  فالقليـــل جـــدّا منا من يـــدرك بدقة مـــا لديه 

مـــن مهـــارات، لكي يبنيهـــا بطريقة صحيحـــة, ويوجه بوصلته الشـــخصية في االتجـــاه الصحيح ليكـــون قادرًا 

بعـــد ذلـــك وبجدارة على حمل لـــواء الريادة والمنـــح والعطاء بكل أشـــكاله, بالفكر النظيـــف والوعي المدرك 

الواضـــح, لنصل بالناس إلـــى القمة البراقة المشـــعة.

فـــي أمتنـــا اإلســـامية أمثلـــة كثيـــرة وعديـــدة تجســـد هـــذا المفهـــوم النبيـــل، مـــن أطفـــال وطـــاب لديهـــم 

المهـــارات المدفونـــة، فهم يقودون مشـــاريع عجيبة, كالترجمة وتصميم الســـير الذاتية والتنســـيق الزراعي 

والرســـم الهندســـي وتقديمهـــا لآلخريـــن عبر االنترنت ببســـاطة وبطـــرق جديدة, عبـــر قنوات ومواقـــع كثيرة 

توفـــر التدريـــب والتمكيـــن، فالعالـــم مفتـــوح للجميع فا نلـــوم اآلخريـــن ونقول: الدنيـــا ضاقت علينـــا، فنحن 

نســـعى إلـــى التحـــرر الفكري واالقتصـــادي والمعرفـــي. وهنا تقع على األهالي مســـؤولية كبرى في اكتشـــاف 

مـــا لـــدى أبنائهم من مهارات حتى ال نفســـح المجال لهجرة الكفـــاءات العربية واســـتثمارها في دول العالم 

الخارجي.

وأخيـــرًا، أود أن أشـــير إلـــى أننا قمنـــا بابتكار مقياس مبســـط وذكي ألهـــم 40 مهارة لقياس مســـتوى األبناء 

والموظفيـــن والمتطوعيـــن وغيرهـــم الســـتخدامه فـــي التقييم لـــكل المهارات لديهـــم، وربطهـــا تلقائيًا مع 

مســـتويات وأنواع الذكاءات لديهم؛ لترشـــدهم إلى نمط شـــخصياتهم، إذ يســـاعد هذا المقياس الذكي كل 

منهـــم ليضع له خارطة طريق بســـيطة لانطاق نحو المســـتقبل بـــكل ثقة ودافعية وحمـــاس, بعد تحديد 

نقـــاط القـــوة فيعززها ويصقلهـــا والتعرف على النقـــاط التي تحتاج منـــه أن ينميها ويحســـنها ويرفعها إلى 

مســـتويات القوة لديه.  

فكلنـــا سواســـية، وكل منـــا يمتلـــك المفتـــاح, ولكـــن بعضنـــا انطلق وارتقـــى ومنا مـــن احتفـــظ بالمفتاح في 

جيبـــه واســـتكان وبقى. نســـأل هللا لنا ولكم اإلخاص فـــي النوايا واإلحســـان في العمل والبركة فـــي النتائج، 

فمســـؤوليتنا جميعـــًا عظيمـــة وهـــذه األجيـــال أمانـــة فـــي أعناقنـــا وهـــذه األمـــة 

واإلنســـانية تســـتحق منـــا التضحية والتعـــب التعب بـــدون كلل، حتى نحقـــق رؤيتنا 

فـــي خلـــق جيل مبـــدع ومتمكن ومؤسســـات مبتكـــرة وأمـــة رائدة إن شـــاء هللا.
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ورشة 
عمل

بروفسور عودة الجيوسي
أســـتاذ سياســـات االبتـــكار فـــي جامعـــة الخليج العربـــي / أكاديمـــي و مستشـــار دولي 

وباحـــث فـــي مجال االبتـــكار واألســـتدامة / نائب رئيـــس للعلوم والبحـــث- الجمعيـــة العلمية الملكيـــة / مدير 
إقليمـــي لإلتحـــاد الدولي لحماية الطبيعة / عميـــد البحث العلمي - جامعة العلـــوم التطبيقية / مدير أكاديمي 
لبرنامـــج الماجســـتير لـــإلدارة في جامعة باكينغهام / مستشـــار دولي مع هيئة األمم و البنـــك الدولي و وكالة 
التعـــاون األلمانـــي في مجـــال المياه و البيئة و التنمية / ألف عدة كتب وأبحاث منشـــورة فـــي دوريات عالمية 
وقـــام بالعديـــد مـــن البرامـــج التدريبيـــة فـــي االبتـــكار والسياســـات العامـــة والهندســـة واألدارة والتخطيـــط 
الحضـــري. حائـــز على عدة جوائـــز عالمية في القيـــادة والمياه واالبتـــكار اإلجتماعي والمســـؤولية المجتمعية.

ل الشـــباب طاقة ايجابيـــة لرفد خطـــط التنمية المســـتدامة. لكن هـــذه الطاقات بحاجة الى تســـخيرها  شـــكَّ

عبـــر منهجيـــات علميـــة من خـــال مختبـــرات االبتكار واســـتخدام التفكيـــر التصميمـــي. تبدأ رحلـــة االبتكار من 

خال تحديد المشـــكلة وفهم الســـياق وتحديد حاجات المســـتخدمين والتجريب وتطوير النموذج وتعميمه. 

وتوصـــي الورقـــة بتعميـــم منهجيـــات مختبـــرات االبتـــكار للطلبـــة وتحفيـــز التفكيـــر الناقـــد وريـــادة األعمـــال 

والعمـــل التطوعـــي لحماية البيئـــة وخدمة المجتمع, وتطوير مبـــادرات مجتمعية عبر التشـــبيك بين مختلف 

القطاعـــات لرفـــد خطط التنمية المســـتدامة وتحقيـــق التقدم والحيـــاة الطيبة.

عمليـــة االبتـــكار تتضمـــن فهـــم الســـياق المجتمعـــي والثقافـــي والتقنـــي بحيث يتـــم فهم حاجـــات المســـتخدم وبيئته 

وتطويـــر نماذج جديدة لحل مشـــكات مختلفة. ويمكـــن أن يكون االبتكار على صعيد المنتجـــات أو العمليات أو نماذج 

األعمـــال أو اإلطار المؤسســـي أو التســـويق والخدمات. 

ومـــن األهميـــة بمـــكان إدراك عمليـــة التناغـــم بيـــن منظومـــة االبتـــكار الوطنيـــة والمشـــروع الوطنـــي؛ لرفـــد التنميـــة 

المســـتدامة وعمليـــة التحـــول المجتمعـــي. وهناك عـــدة أبعاد لابتكار تشـــمل بنية العقـــل والذهنية وكذلـــك االبتكار 

المؤسســـي واالجتماعـــي والوطنـــي. ولعـــل جائحـــة كورونـــا حفـــزت العقـــل لتطوير نمـــاذج مبتكـــرة للتعليـــم والعمل 

والتواصـــل. ومـــن هنـــا تكمن اهمية مختبـــرات االبتكار والتفكيـــر التصميمي لتطويـــر حلول جديدة عملية ومســـتدامة. 

لـــذا ال بـــد من تطويـــر منظومـــة التعليم الســـتبصار الواقع واستشـــراف المســـتقبل وتطويـــر مختبرات السياســـات 

العامـــة واالبتـــكار االجتماعي.

تأسيس مختبرات تطوير العمل التطوعي واالبتكار االجتماعي
ورشة عمل
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د. فالح الرويلي 

- دكتـــوراة إدارة أعمـــال: تخصـــص إدارة األزمـــات / مستشـــار في االتحـــاد العربي 

للتطوع / رئيس لجنة الحكم في جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة للمشـــاريع التطوعية، 

وقـــالدة مؤسســـة األميـــر محمد بن فهـــد العالمية للعمـــل التطوعي / مستشـــار دراســـات العنف / 

مطور ومقدم برامـــج إذاعية.

يرتبـــط العمـــل التطوعي بالمجتمعات البشـــرية ارتباطًا أصيًا، حيث إنه يعبر عن إنســـانية اإلنســـان وتفرده 

عـــن بقيـــة الكائنـــات. وهو أحد تجليـــات الحرية والمســـؤولية، ما يمكن التعبيـــر عنه بأنه فعل مـــا ينبغي دون 

عائـــق. ومـــن حيث المســـؤولية فإنه يقع ضمـــن ممكنات الفرد، ثـــم المجتمع ومنظماته، وصـــواًل إلى الدولة 

القطريـــة، ثـــم النظـــام الدولـــي، كل مســـتوى مـــن هذه المســـتويات لديه مســـار مختلـــف عن اآلخـــر وإن كان 

مترابطًا إلـــى حد كبير.

وبمـــا أن المعرفـــة تراكميـــة، فـــإن العمـــل التطوعي يمكنـــه النهوض باســـتثمار ذلك التراكـــم، خصوصًا وأن 

النقـــات النوعيـــة كانـــت ذات عاقـــة وثيقـــة بالمعرفـــة وأدواتهـــا منذ اختـــراع الكتابـــة 3500 ق.م، ثـــم اختراع 

الـــورق 100 ق.م، وصـــواًل إلـــى اإلنترنـــت فـــي نهايـــة القـــرن الماضي، وقـــد حصلت تغيـــرات جذرية مـــن أبرزها 

ظهـــور المجتمعـــات الشـــبكية، وبروز مـــا يطلق عليـــه بالبيانـــات الكبيرة.

أواًل: المجتمع الشبكي

تنطبـــق عبـــارة المجتمـــع الشـــبكي علـــى المجتمعات التي تظهـــر فيها خصيصتـــان أساســـيتان: الخصيصة 

األولـــى: تتمثـــل فـــي أن هذه المجتمعـــات توجد فيها تقانـــة رقمية معقدة، تشـــكل البنية التحتية األســـاس 

التـــي تتوســـط عـــددًا متزايدًا مـــن الممارســـات االجتماعية والسياســـية واالقتصاديـــة.  أما الخصيـــة الثانية: 

فهـــي إعـــادة إنتـــاج الشـــبكة ومأسســـتها فـــي كل مـــكان مـــن المجتمعـــات الشـــبكية وبينهـــا، باعتبارهـــا 

الشـــكل األســـاس للتنظيمـــات والعاقات اإلنســـانية، عبر نطاق واســـع مـــن الهيئات والجمعيـــات األهلية 

واالقتصادية.  والسياســـية 

فـــي دراســـة )دور الفيســـبوك في نشـــر ثقافـــة العمـــل التطوعـــي 2019( لمنتهـــى الكياني بجامعة الشـــرق 

األوســـط، توصلـــت إلـــى أن الفيســـبوك طريقة فعالـــة لترويج العمل التطوعي، ويســـهم بشـــكل فاعل في 

تعريـــف الطلبـــة بالمزيد مـــن أوجه العمـــل التطوعي.

ثانيًا: البيانات الكبيرة

ومع ظهور الشـــبكات ومحـــركات البحث ومواقع التواصـــل االجتماعي، ظهرت البيانـــات الكبيرة، التي يمكن 

أن تســـاهم في تقديم دراســـات أكثر صدقًا عن سلوك البشـــر وأفكارهم، وهذا من 

شـــأنه أن يقـــدم ثـــروة معلوماتيه للمجـــاالت التي تحتـــاج العمل التطوعـــي، مراعيًا 

خصوصية كل مجتمـــع من المجتمعات.

تصورات جديدة لمستقبل التطوع
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أ, سعد زيان

مستشـــار المنظمـــة العالميـــة للحركة الكشـــفية / خبير في المؤسســـات الغير 

الربحيـــة وإدارة المتطوعيـــن / مديـــر ســـابق تنميـــة القيـــادات والتطـــوع بالمكتـــب الكشـــفي العالمي / 

نظـــم العديـــد مـــن الـــدورات الدارســـات المتعلقـــة بتنميـــة القـــدرات وإدارة المتطوعيـــن فـــي أكتر من 

ســـتين دولـــة / شـــارك في أعمـــال برنامج التطـــوع األمـــم المتحدة.

آليات ومجاالت تطوير شراكات فاعلة في التطوع
تطمـــح كل المنظمـــات إلـــى تحقيـــق هدف مـــا أو مهمة معينـــة. ولذلك، فإنهـــا تُحدد إســـتراتيجيات وخطط 

راميـــة لاســـتفادة المثلى مـــن الموارد التي تحشـــدها.

 ولهذا يجب على الهياكل التطوعية أن تجهز نفســـها بنموذج إداري لدعم اكتســـاب هذه الموارد األساســـية 

وتدريبها والحفاظ عليها.

  وقـــد شـــاركت المنظمـــة العالميـــة للحركة الكشـــفية فـــي هذه العمليـــة منذ عـــام 1990. وتوفر السياســـة 

العالميـــة للبالغيـــن فـــي مجال الكشـــفية إطـــارا إلدارة المتطوعين الذيـــن ينضمون إلـــى 165 جمعية وطنية 

فـــي جميع أنحـــاء العالم.

ولكـــن التجربـــة أظهـــرت لنـــا أن نـــدرة المـــوارد، أو عـــدم وجود مهـــارات محـــددة أو عـــدم كفايتهـــا، تجبرنا على 

التفكيـــر فـــي مخططـــات تكميليـــة؛ لتحقيـــق مهمتنـــا بالكامـــل. ومن بيـــن المقترحات فـــي هذا المجـــال نجد 

النمـــوذج االجتماعـــي, والنمـــوذج االقتصـــادي، و الـــذي يتميز بثـــاث ركائز :

- الموارد المالية.

- الموارد البشرية.

- الشراكات االستراتيجية.

األوالن هما مصدر انتباه تقليدي للعديد من المؤسسات. والثالث يستحق النظر فيه بجدية.

الشـــراكة االســـتراتيجية تقـــدم العديـــد مـــن المزايـــا. علـــى ســـبيل المثـــال، يمكننـــا أن نتخيـــل شـــراكات بين 

جمعيـــة خدمة المجتمع وجمعية طابيـــة؛ لتحديد احتياجات المجتمع وبالتالي تحســـين مامح المتطوعين 

للبحـــث عن األشـــخاص والتعـــرف على هويتهم. كما يمكـــن لجمعية متخصصة كشـــريك التدخل في تدريب 

المتطوعيـــن مـــن جمعيـــة أخـــرى. وأخيـــرا، وبعـــد االلتـــزام تجـــاه منظمة مـــا، يمكن 

تقديـــم مقترحـــات جديـــدة مـــن الشـــركاء للمتطوعيـــن الذيـــن يرغبـــون فـــي نشـــاط 

معيـــن في أماكـــن أخرى.
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ورشة 
عمل

د. روعة األيوبي
دكتوراه في الفلســـفة من كلية الالهوت المتحدة في جامعة تشـــارلز ســـتارت، أســـتراليا، 

ماجســـتير فـــي اآلداب عـــن قســـم الدراســـات اإلســـالمية في جامعة ســـيدني. ماجســـتير فـــي اإلدارة مـــن جامعة 
الـــروح القـــدس الكســـليك، لبنـــان. دبلوم عـــن ممارســـة اإلدارة الصحية مـــن جامعة نيـــو إنكلند، أســـتراليا. عضو 
باحثـــة فـــي مركـــز البحـــوث االســـتراتيجية لألديـــان في كانبـــرا، عضو مجلـــس اإلدارة فـــي العديد من المؤسســـات 
الخيريـــة والتربوية. تكتب في جريدة الوســـط - ســـيدني وملبـــورن. عضو في اللجنة االستشـــارية في بلدية مدينتي 
.Aspire Leadership Network كانتربري وبانكســـتون. المديرة المؤسســـة لشـــبكة القيادة الرائدة في اســـتراليا

أينشتاين يقول: السذاجة ان نعمل نفس األمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة.

لذلـــك فـــا يمكننا ان نســـتمر بإتخـــاذ القرارات كمـــا اعتدنا عليها بالوضـــع الراهن ونتوقع التغييـــر فعلينا ان 

نغيـــر طريقـــة عملنـــا أواًل ثـــم نغير االحـــداث وبالتالـــي تتغير النتائـــج، فنفكر بإبـــداع وهذه هي طريقـــة التفكير 

التصميمي. 

الورشـــة كانـــت محاولـــة تمهيدية لصقل االبـــداع والتفكير التصميمي في عقول الشـــباب والشـــابات، وهذه 

المهـــارة اإلبداعيـــة هـــي نمـــوذج »التفكيـــر التصميمي« الذي يشـــتمل على حل مشـــكات عامـــة )اجتماعية، 

اقتصاديـــة، تعليميـــة، صحيـــة، تربويـــة...( مـــن ناحيـــة إبداعية من خـــال الدعوة الـــى التفكير خـــارج الصندوق 

والتفكيـــر بإبداعية.

أهداف ومحاور الورشة:

1.    تشـــجيع الشـــباب والشـــابات الذيـــن هـــم مســـتقبل االمة علـــى التنبؤ باألزمات واســـتباقها واســـتخدام 

األفـــكار اإلبداعية مـــن خـــال التفكير التصميمـــي لحلها.

2.    معرفة كيفية التنبؤ باألزمات. 

3.    التخطيط لحلها بشكل ابداعي.

4.    معرفة خطوات نموذج التفكير التصميمي.

5.    االستراتيجية المستخدمة في إدارة االزمات في علم اإلدارة وفي المجتمع.

6.    الخطوات العملية لحل المشكات بطريقة إبداعية.

7.    عملية الحل اإلبداعية وربطها بالتفكير التصميمي.

آليات استشراف األزمات المجتمعية
وكيفية ابتكار أفكار إبداعية لحلها وفقًا لمنهجية التفكير التصميمي
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أحمد مزهار
دكتـــوراة فـــي الفكر والحضـــارة، جامعة ســـيدي محمد بن عبـــدهللا / عضو مختبر 

العلـــوم اإلنســـانية التطبيقيـــة / عضـــو مختبر العلـــوم اإلنســـانية التطبيقية / عضو فريـــق البحث في 
مناهـــج تدريـــس العلـــوم اإلســـالمية /  عضـــو بهيئـــة تحكيـــم مجلـــة دالالت / رئيـــس شـــبكة القرويين 
للتنميـــة والحكامـــة / رئيـــس اللجنـــة العلميـــة لرابطـــة األمـــل للطفولـــة المغربيـــة / منســـق الجـــودة 
بجمعيـــة مفاتيـــح الرحمة لتأهيل األطفـــال في وضعية إعاقة / عضو هيئة المســـاواة وتكافؤ الفرص 

بمجلـــس عمالـــة فـــاس / عضو هيئـــة الشـــباب بمجلس جهة فـــاس مكناس.

التطـــوع قيمـــة راقية تهـــدف الى تثميـــن الموارد واســـتثمار الطاقات والكفـــاءات، وحســـن توظيفها عوض 
الســـماح بهدرهـــا وعـــدم اســـتثمارها، وخاصة طاقـــات الشـــباب، وعلى وجه الخصـــوص عند وقـــوع االزمات 

واشـــتداد النوائب.

       وقـــد بـــدا واضحـــا في ظل جائحة كورونا مدى حاجة مجتمعاتنا إلى تعزيز هذه الثقافة وترســـيخها ونشـــر 
قيمهـــا فـــي صفوف الناشـــئة عبـــر مختلـــف الوســـائط التربوية، واالســـتثمار فـــي تعزيز حضورهـــا. فمظاهر 
التعـــاون والتضامـــن وتجنـــد الشـــباب وكافة أفراد المجتمـــع جنبا الى جنـــب لتجاوز هذه االزمة يؤكد بشـــكل 

جلـــي حاجتنـــا للمشـــاركة المواطنة. ألن كـــم الحاجات االجتماعيـــة تفوق بكثير قدرات ومـــوارد الدول.    

     كل هـــذا يؤكـــد أن العمـــل التطوعي بالعالم اإلســـامي والعربي، في حاجة ماّســـة إلى التجديد، وإلى إعمال 
مقاربـــات جديـــدة تتجـــاوز البعـــد اإلحســـاني المرتكـــز علـــى تقديـــم الدعم المباشـــر إلـــى تطوير آليـــات التدخل 
االجتماعـــي، بحيـــث يتم تعبئة الموارد والمؤهـــات والطاقات وتجويد توظيفها لســـد االختاالت االجتماعية 

ذات األولويـــة بشـــكل مســـتدام، يجعل من التطـــوع عاما في البنـــاء التنموي.

     فـــي هـــذا اإلطـــار، ســـتقدم هـــذه الورقة بعض األفـــكار التطوعية التـــي يمكنها أن تشـــكل نموذجا ألعمال 
تجمـــع بيـــن اإلبـــداع واالســـتدامة والبحث عـــن أفضل ما يمكـــن القيام به لتوســـيع أثر النفع وإيجـــاد الحلول 
الناجعة، من خال توظيف الموارد البشـــرية الشـــابة( طلبة الجامعات) ضمن لجان تطوعية تشـــتغل ببعد 
مؤسســـي واحترافـــي، قصـــد توجيـــه طاقاتها وجهودهـــا لتصبح في خدمة  الفـــرد ( بتطويـــر مهاراته وخبراته 
وكفاءاته)،  والمجتمع ( باإلســـهام في التنمية المحلية وترشـــيد النفقات، وزيادة التماســـك االجتماعي عبر 
تعزيـــز قيم التضامن ومحاربة العديد من الظواهر الســـلبية ومســـاعدة الفئات المعـــوزة، وتجويد الخدمات 
وتتبـــع وتقييم السياســـات العمومية، ورصد االحتياجـــات واألولويات وتبليغها لصناع القـــرار...). وهو فعل 

يحتـــاج إلـــى جهد إبداعـــي في إيجاد الحلـــول وصناعة التغيير على مســـتويات ثاث:

- مســـتوى تقديم الخدمات المباشـــرة للعاجزين عن تحمل تكاليف عيشـــهم (مســـنون بدون موارد، أطفال 
بـــدون أســـرة، الجئون بدون أوراق إقامة، نســـاء في وضعية صعبة، أشـــخاص فـــي وضعية إعاقة)؛

- مســـتوى تأهيـــل الفئـــات القـــادرة على الشـــغل والتي ينقصهـــا تقوية قدراتهـــا وتعليمهـــا وتكوينها حرفيا 
وتعزيـــز قدراتهـــا في إعداد المشـــاريع والتشـــغيل الذاتي؛

- مســـتوى اقتـــراح برامـــج تنمويـــة علـــى المنتخبيـــن ومدبـــري الشـــأن العـــام قصد إدماجهـــا فـــي الميزانيات 
العامـــة وتقييـــم جـــودة الخدمـــات المقدمـــة ورصـــد التعثـــرات والنقائـــص واالختـــاالت، وهو لعمـــري مجال 

يعانـــي مـــن نقص شـــديد في إبداع مبـــادرات تطوعيـــة بنفس تشـــاركي تعاوني مع 
الســـلطات لتحقيـــق تنمية رأســـمالها اإلنســـان أوال وأخيرا، وشـــعارها ال تعطيني 

ســـمكة بـــل مكني من قـــارب وســـنارة ألندمج فـــي مســـيرة اإلنتاجية.

مبادرات تطوعية في خدمة التنمية
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دالل عمر العباسي
مديـــرة ماجســـتير القيـــادة التربويـــة واســـتاذ مســـاعد فـــي جامعـــة دار الحكمـــة، 
دكتـــوراه في تقنيات التعليم من جامعة مانشســـتر. مدرب ومستشـــار تعليمي 

وتربـــوي معتمـــد. عضو مؤســـس فـــي مكتب تزامـــن للتعلـــم الرقمي.

سارة محمد سالم بالشرف 
ماجســـتير قيـــادة تربويـــة مـــن جامعـــة دار الحكمـــة، معلمـــة فـــي وزارة التعليـــم 
األبحـــاث  محـــور  األول  المركـــز  علـــى  حاصلـــة  الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
المجتمعيـــة فـــي المؤتمـــر الخامس لألبحاث فـــي جامعة دار الحكمـــة عام 2019.

تهـــدف الدراســـة الـــى عـــرض دور الجامعـــات في تعزيـــز العمـــل التطوعي من خـــال تجارب عمليـــة تطبيقية 
لمـــا تقدمـــه الجامعـــات الســـعودية مـــن أدوار. نهجـــت الدراســـة المنهـــج الوصفـــي النوعـــي، واســـتخدمت 
أداتيـــن المقابلـــة وجمـــع المعلومات الثانويـــة secondary data. بلغ مجتمع الدراســـة 42 جامعة ســـعودية 
حكوميـــة وأهلية. أما العينة اشـــتملت على ســـبع جامعـــات المقابلة القصدية لثاثة من مســـئوالت العمل 
 )secondary data( التطوعـــي في جامعتين حكوميتين وجامعة أهلية. واســـتخدم جمع المعلومـــات الثانوية
لمـــا تقدمـــه أربـــع جامعـــات حكومية أخـــرى. أظهرت النتائـــج أن الجامعـــات الســـعودية تقوم بـــأدوار ايجابية 

متعـــددة لتعزيز العمـــل التطوعي. فمن هـــذه األدوار:

1- الزاميـــة العمـــل التطوعـــي حيـــث تعتبر جامعـــة دار الحكمة أول جامعة ســـعودية تلزم طالباتها بســـاعات 
عمـــل تطوعـــي 100 ســـاعة خـــال فتـــرة الدراســـة للبكالوريوس، كمـــا تلزم الجامعـــة أعضاء هيئـــة التدريس 
وجميـــع العامليـــن بعشـــر ســـاعات تطوعية لكل عام دراســـي. كذلـــك أصدرت جامعـــة الباحة قـــرار بإلزامية 
قيـــام الطـــاب ب 80 ســـاعة عمـــل تطوعي. أما جامعـــة المجمعة اضافت مقـــرر )العمـــل التطوعي( كمقرر 
الزامـــي، فـــي المقابل الجامعات األخـــرى التي ال تلزم بالعمل التطوعي تقوم بنشـــر ثقافـــة العمل التطوعي 
مـــن خـــال وحدات العمـــل التطوعي داخل الجامعة أو ضمـــن وحدة عمادة المجتمع أو األنشـــطة الطابية.

2- المشـــاركة فـــي التعاون بين الجامعات ومؤسســـات المجتمـــع في تعزيز العمل الطوعي مثال مشـــروع 
جامعـــة الملـــك فهد للبتـــرول والمعادن إدامة لتأســـيس وحـــدات العمـــل التطوعي في الجامعـــات األهلية 
وهـــي بذلـــك تشـــارك علميـــا وبحثيـــا مـــن خـــال االطـــاع علـــى الخبـــرات العالميـــة لوضـــع األطـــر العلميـــة 
لتأســـيس وحـــدات العمـــل التطوعـــي واســـتمر تطويـــر البرنامـــج وفـــق معاييـــر معينة حتـــى اعتمدتـــه وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة كمعيـــار وطنـــي لوحـــدات إدارة التطـــوع فـــي المنظمـــات. كمـــا تقـــدم جامعة 
طيبـــة ممثلـــة بوحـــدة العمـــل التطوعـــي بالتعـــاون مـــع مؤسســـات القطـــاع الحكومـــي أو الخيـــري فـــرص 
للعمـــل التطوعـــي بطريقة رســـمية يراعـــى فيها حقـــوق المتطوعين من خـــال ميثاق يوقع عليـــه األطراف 
الثاثـــة: الطـــاب والطالبـــات، الجهـــة التـــي يتطـــوع فيهـــا، والجامعـــة متمثلـــة بوحـــدة العمـــل التطوعـــي 
 وبذلـــك تحفـــظ حقـــوق الطالبة المتطوعـــة، وكذلك إلزاميـــة قيامها بالـــدور المكلفة به )العمـــل التطوعي(.
3- أما مثال عن دور الجامعات الســـعودية في نشـــر ثقافة العمل التطوعي تقدم جامعة الملك عبد العزيز 
متمثلـــة فـــي إدارة العمـــل التطوعـــي محاضـــرات تعريفيـــة بأدبيـــات العمل التطوعـــي وحقـــوق المتطوعين 
لجميـــع كليـــات وأقســـام الجامعـــة؛ كما تقـــدم دورات تدريبيـــة ومؤتمـــرات تهتم بإعـــداد الفـــرق والمبادرات 
التطوعيـــة. كمـــا أقامـــت جامعة الملـــك خالد بأبها تنظيـــم عمادة شـــئون الطاب ملتقى العمـــل التطوعي 
)عطـــاء( أول ملتقـــى تطوعـــي افتراضي في المملكة يقدم تجارب مؤسســـات الخدمة المجتمعية في شـــتى 

مجاالت العمـــل التطوعي. 

فـــي الختـــام عرضـــت الدراســـة توصيـــات من أهمهـــا: علـــى الجامعـــات أن تقـــوم بعـــدة أدوار لتعزيـــز العمل 
التطوعـــي منهـــا الزاميـــة العمـــل التطـــوع، توفيـــر الفـــرص التطوعيـــة للطـــاب، 
نشـــر ثقافـــة العمـــل التطوعي وممارســـاته فـــي مؤسســـات التعليم العالـــي. كما 
أوصـــت الدراســـة بمزيد من األبحاث فـــي مجال العمل التطوعـــي الجامعي وعرض 

الممارســـات والتجـــارب الناجحـــة لجامعـــات فـــي الوطـــن العربي.

دور الجامعات لتعزيز العمل التطوعي
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د. محمد محجوب

دكتـــوراة فـــي اإلرشـــاد النفســـي / مديـــر قســـم الدراســـات والبرامـــج الجامعية - 

مركـــز مكيـــن القـــدرات للتدريـــب البرامـــج الجامعيـــة بالريـــاض / التعاون في قســـم علـــم النفس كلية 

العلـــوم االجتماعيـــة )تدريـــس مقـــررات علـــم نفس النمـــو – علـــم النفس التربـــوي – مناهـــج البحث(.    

جامعـــة اإلمـــام محمد بن ســـعودا إلســـالمية / ألف عـــدة كتب وأبحاث منشـــورة في دوريـــات عالمية.

هدفـــت الدراســـة إلـــى التعرف على مدى فاعليـــة وأثر التدريب على مهـــارات التطوع لـــدى الطلبة الجامعيين 

الرياض. بمدينة 

وشـــملت عينـــة البرنامـــج)29( مشـــاركًا من طـــاب الجامعـــة موزعين على مســـارات الهندســـي)10( طاب، 

والمســـار الصحـــي)12( طالب.

وفـــي المســـار اإلنســـاني)7( ، طبقت عليهم جلســـات البرنامـــج التدريبي علـــى مدى فصل دراســـي كامل في 

العـــام الدراســـي1439هـ، واســـتمارة قيـــاس مهـــارات العمـــل التطوعي لدى الطالـــب الجامعـــي موزعة على 

أبعـــاد: مفهـــوم العمـــل التطوعـــي ومجاالتـــه، وتصميـــم المبـــادرات التطوعيـــة، وأخاقيـــات التطـــوع وإدارة 

الفـــرق التطوعيـــة، والمتطـــوع المؤثـــر ، وتحديـــد المســـار التطوعـــي. وأشـــارت نتائـــج الدراســـة إلى تحســـن 

مهـــارات المشـــاركين بعـــد تطبيـــق البرنامج، وظهر ذلك فـــي المبـــادرات النوعية التي قدمهـــا الطاب كأحد 

متطلبـــات التخـــرج مـــن البرنامج، وكذلـــك ظهر في الفـــروق بين متوســـطات درجات الطاب في القياســـين 

القبلـــي والبعـــدي علـــى مقياس مهـــارات التطـــوع وذلك لصالـــح القياس البعـــدي، كما ظهر التحســـن على 

أبعـــاد المقيـــاس المختلفة لصالـــح القياس البعـــدي أيضًا.

تنمية مهارات التطوع اإلبداعي لدى طلبة الجامعة بمدينة الرياض
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د. أشرف مقـداس
بكالوريـــوس إدارة أعمـــال 2011م / دبلــــوم متوســـط إدارة مكاتـــب وســـكرتارية 

2002م / مشـــرف العمـــل التطوعـــي - عمـــادة شـــؤون الطلبـــة بالجامعة اإلســـالمية بغزة / مشـــرف 
األنشـــطة فـــي العالقـــات العامـــة بالجامعـــة اإلســـالمية بغزة.

التطوع في الجامعات بين المزاجية واإللزامية
يهـــدف البحـــث المقـــدم لمؤتمر التطـــوع في الجامعات استشـــراف المســـتقبل وابتـــكار البدائـــل، وعنوانه: 

»التطـــوع فـــي الجامعـــات بيـــن المزاجيـــة واإللزاميـــة«؛ إلـــى توضيح أهميـــة قيام الطالـــب الجامعـــي بمهام 

تطوعيـــة خـــال الدراســـة الجامعية، لما في ذلك مـــن تأثير إيجابي علـــى الطالب أثناء وبعد انتهاء الدراســـة.

وقـــد ركـــز الباحـــث علـــى حالتيـــن: األولـــى تتعلـــق بالحالـــة المزاجيـــة ورغبـــة الطالـــب، والحالـــة الثانيـــة تتعلـــق 

باإللزاميـــة، ومـــن خـــال البحـــث تـــم توضيـــح الجوانـــب اإليجابيـــة والســـلبية لـــكل مـــن هاتيـــن الحالتيـــن على 

مســـتوى الطالـــب الجامعـــي، وعلـــى البيئـــة الجامعيـــة وعلـــى المجتمـــع بشـــكل عـــام.

وقـــد أظهرت النتائج المســـتوحاة من إيجابيات وســـلبيات حالتي المزاجية واإللزامية إلـــى أن الحالة المزاجية 

يمكـــن أن تعطـــي أداًء تطوعيـــًا، ولكـــن ليـــس وفق ما هو مخطـــط له من قبل جهـــة التطوع، بـــل يبقى األمر 

متـــروكًا لرغبـــة الطالـــب. أما الحالـــة اإللزامية فقد أظهـــرت أن الطالب يتعـــود من خالها علـــى القيام بالدور 

التطوعـــي وعـــدم تركه للمزاج المطلق، وإنما يشـــارك خال دراســـته بحد أدنى 60 ســـاعة تطوعية في ميدان 

مـــن ميادين التطوع.

وقد أوصى الباحث أصحاب القرار في الجامعات اعتماد مســـاق التطوع ضمن الخطط الدراســـية، واعتماد 

60 ســـاعة تطـــوع كحـــد أدنى للطالب خال الدراســـة، وفتـــح المجال أمام عمـــل شـــراكات واتفاقيات تعاون 

مع المؤسســـات الرســـمية واألهلية تســـهم في تعزيز مبدأ التطوع لدى الطلبة.
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التطوع الرقمي في ظل جائحة كورونا

م. مروة السيد

مدير مركز المشاركة المجتمعية  في كلية البحرين الجامعية

تخرجت من كلية الهندسة جامعة قناة السويس - مصر.

 لديهـــا 12 عاًمـــا مـــن الخبـــرة في العمل فـــي جامعات مملكـــة البحريـــن. عملت في عدة أقســـام مثل: 

قســـم اإلرشـــاد المهني ، قســـم شـــؤون الطالب ، قسم المشـــاركة المجتمعية.

تنـــاول البحث دراســـة جدية المشـــاركة فـــي العمل التطوعي لمواطنـــي مملكة البحرين ومـــدى اقبالهم على 

التطـــوع وخاصـــة التطـــوع الرقمي فـــي ظل جائحة كورونـــا. وخال البحث تم دراســـة فرضية وهـــي زيادة عدد 

المتطوعيـــن واالعمـــال التطوعيـــة اثناء الجائحـــة وزيادة إقبـــال المتطوعين على التطوع الرقمي. اســـتخدم 

البحـــث المنهـــج الوصفـــي التحليلي مســـتعينًا بأدوات االســـتبانة والمقابلة بحيث يســـعى البحـــث الى اثبات 

تلـــك الفرضيـــة ووضـــع المعالجـــات لهـــا والخـــروج بنتائـــج وتوصيات عامـــة ناجزة أهمهـــا اكتشـــاف الثقافة 

التطوعيـــة وكثـــرة اإلقبـــال على العمـــل التطوعي بين الجنســـين وخصوصًا المـــرآة ولكن قلـــة الدعم المالي 

للمتطوعيـــن وعـــدم وجود جهات تحفيزية للتطوع أدى الى عدم تحـــول كل تلك الرغبات الى عمل فعال ومن 

اهـــم توصيات البحث عمل تؤامه مع مؤسســـات العمـــل المدني التطوعي ووجوب المشـــاركة الفعالة بين 

الجمعيـــات االهليـــة والحكومية وزيـــادة التوعية بأهمية التطـــوع الرقمي لتقديم خدمات متعـــددة للمجتمع 

وتخصيـــص الدعـــم المالي مـــن الحكومة لخدمة مجـــاالت التطوع الرقمـــي ، و زيادة التوعيـــة بأهمية التطوع 

الرقمـــي فـــي تقديـــم خدمات عديـــدة للمجتمع مثـــل ان يقوم كل فـــرد باســـتغال مواهبه وقدراتـــه وما يبدع 

فيـــه مـــن أجـــل تدريـــب الراغبين والهـــواة على مـــا يتقنه، كالرســـم والتصويـــر والكتابـــة، وذلـــك بتقديم ورش 

تدريبيـــة للطلبة والجيل الناشـــئ، لكي يكتســـبوا قـــدرة ومهارة جديدة يمكن أن يســـتفيدوا منها مســـتقبا، 

لتحميهـــم من األمراض والظواهر االجتماعية المنتشـــرة بســـبب الفراغ، كالتدخيـــن والمخدرات وغيرها كما 

أشـــار البحـــث الـــى أهمية وجود منظمـــات واعانات تحفيزية لحـــث جميع الفئات على التطـــوع و أهمية عمل 

الـــدورات التدريبيـــة للمتطوعيـــن والعامليـــن ضمن الجمعيـــات أهلية وأخيـــرا العمل على تحديـــد َقدر معين 

مـــن الميزانيـــة الكّليـــة للدول والمؤسســـات، لمســـاندة مؤسســـات العمل التطوعـــي؛ لكي تقـــوم على أداء 

عملهـــا بنجـــاح، وتحديـــد الصعوبـــات العديدة التـــي تقابل هذه المؤسســـات والتي 

تتعلـــق بالتمويل المادي. 
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كانـــت البدايـــة مـــن مبادرة تطوعية تابعة لمركز العمل التطوعي تقدم خدمات نوعية متخصصة في تنمية 

الشباب وتعمل في  باهتمام وتعاون من هيئة  2018 تحظى جهودها  العام  بدأت في  الشباب وتمكينهم 

إطار الركائز االستراتيجية لكويت جديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تضمنـــت الورقـــة المنهجية 

القائمـــة علـــى تحليل الوضع الحالـــي و الرصـــد التاريخـــي و التجارب الدولية. كما عرفـــت مفهوم التطوع على 

أنه  » حركة متفاعلة ُيقدم من خالها الوقت والجهد والمال من أجل حل مشكلة أو زيادة إنتاجية أو تحقيق 

إمكانية للمجتمع بشكل طوعي دون توقع مقابل مادي »  . أيضًا ناقشـــت  مراحل نضج التطوع ) السلوك 

العالم  )ينص  التطوع  من منظور  الورقـــة   التطوعي( واســـتعرضت  العمل  التطوعي,  الفعل  التطوعي, 

بيان المهمة لمتطوعي األمم المتحدة علـــى أن: » التطوع يجلب المنفعة للمجتمع علـــى نطاق أكبر والفرد 

المتطوع، يعمل علـــى تحقيق إضافة هامة علـــى الصعيد االقتصادي واالجتماعي، ويساعد على بناء مجتمع 

أكثر ترابطًا ويبني الثقة والتشارك بين المواطنين«. تناقـــش ورقـــة العمـــل تحديات الشباب من منظور 

العالم  وتعرضـــت لمثـــال مـــن ثاث دولة هي اســـترالبا و تركيا و فرنســـا وتعرض أكقر تحديات الشـــباب هي 

غياب المساحات الشبابية. كمـــا تناقـــش التطوع والشباب من منظور العالم فـــي كل مـــن االتحـــاد االوربي, 

إيرلنـــدا, اســـكتلدندا , وجنـــوب اســـتراليا.  وأخيرُا ناقشـــت  بعص الحلول علـــى احتياج هام وهـــو  : كيف نطور 

التطوع الجامعي؟ مـــن خـــال ) برامج وتحديات طابية في ابتكار منصات تساهم في التطوع, تصميم برامج 

التطوعية, ربط  المفاهيم  الثقافة وتعزيز  التطوع,  تغير  الترويج عن فوائد  الحياتية,  التحوالت  تساعد في 

التطوع في مشاريع جامعية. خلق منصة تفاعلية تعرض جميع الفرص ومنافعها

االستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي بدولة الكويت

روان الفوزان

 )AUK( تخرجـــت مـــن هندســـة الكمبيوتـــر مـــن الجامعـــة األمريكيـــة فـــي الكويـــت

وانضمـــت مؤخـــًرا إلى بنك بيـــت التمويل الكويتـــي )KFH(. أكملت العديـــد من البرامـــج التأهيلية داخل 

وخـــارج الكويـــت ، وتهتم بمختلف المجاالت  التي تدور حول الهندســـة االجتماعيـــة والتغيير االجتماعي 

وكذلـــك فن تغيير الســـلوك ونشـــر األفكار والعمل الملهـــم لتحقيقها ، وإيجاد بدائل تســـاعد في حل 

المشـــكالت االجتماعية والتقنية بطريقـــة إبداعية.





المبادرات
التطوعية



تصنيف مبادرات المرحلة النهائية

التصنيفالبلدجهة التنفيذاسم المبادرة

تنموي, بيئيسوريافريق إتقان التطوعيمشروع العيش الكريم

MedXMedXتركيا
تعليمي، صحي، 

ثقافي

تعليمي، ثقافياليمنجامعة العلوم والتكنولوجيا صنعاءحكاية صمود

خذ فرصة
خذ فرصة يتبع لشركة خذ فرصة 

للتنمية المستدامة
تعليمي، ثقافياألردن

تعليمي، ثقافيالجزائرمنصة اإلغاثة علم و معاييرمنصة اإلغاثة علم و معايير

الحملة التطوعية لفحص األجسام 
المضادة لفيروس كورونا في أجسام 

المواطنين في قطاع غزة
صحيالسعوديةفريق عطاءات طيبة

بيئي، صحيالمغرباالتحاد العام للمقاوالت الصغرى جدابناء بيئة ريادة األعمال المستدامة

مدرسة إنساني
إنساني الفريق الكويتي للمبادرات 

اإلنسانية
تعليميالكويت

تعليميبريطانياStudents For Childrenطاب من أجل االطفال

مبادرة مهندسو االستدامة
شركة اتقان للتطوير بالشراكة 

مع جامعة البحرين
تعليمي، بيئيالبحرين

صحيتركيامؤسسة SEED للتنمية المستدامةاالستشارات الطبية عن بعد

صحيسوريافريق بسمة التطوعيدمك حياة لغيرك

English /Step Forward Program Makhzoumi Foundationصحي، ثقافيلبنان

علمني كن أملي لمستقبل أفضل تعليم 
الخياطة واألشغال اليدوية

 Ertuğrul Ocaklari منظمة ارطغرل
المبادرة كانت تطوعية

تعليميسوريا

باش نستغل بعض لخدمة المجتمع 
ورعاية المرضى بالمجان

مبادرة باش نستغل بعض لخدمة 
المجتمع ورعاية المرضى بالمجان

صحيمصر

تعليميسورياسمافريق سما التطوعي

تعليمياألردنالجامعة االردنيةجمعية سند لدعم الطلبة المحتاجين

تعليمي، صحيسوريافريق أسبرين الطبي التطوعيحملة وقاية



تعاون وتضامن وتنمية مستدامة
الفوج الكشفي لديوان الخدمات 
الجامعية للشمال وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي
تعليمي، صحيتونس

من يملك الصحة يملك كل شيء
Elite Team of the University Of 

Ferhat Abbas Setif (National Elite of 
Medical Sciences)

صحيالجزائر

تعليمي، ثقافيالمغربنادي صدى الطالب - جامعة ابن زهرقافلة صدى الطالب التطوعية

مركز العدنان لاستشارات االسريه 
وإصاح ذات البين

ملتقى الشباب الدعوي بسيئون 
المنضوي تحت إتحاد الملتقيات 

الشبابية التطوعية بوادي 
حضرموت_اليمن

ثقافي , توعوياليمن

تعليمي، بيئيالسودانمنظمة جانا الطوعيةجانا تاهيل للمدارس

تعليمي، ثقافياألردنابداع شبابالمفرق

نادي بيفول الدولي للسعادة وجودة الحياة
منظمة بيفول الدولية للعمل 

التطوعي

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

تعليمي

مشروع تعليم الطاب المنقطعين عن 
الدراسة

المنصة السورية للتدريب 
التطوعي

تعليميسوريا

تفعيل القيم وممارستها
الشبكة الدولية للقيم - شبكة 

تطوعية عبر االنترنت
تعليمي, دينيالكويت
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01 مشروع العيش الكريم
أهداف المبادرة:

1- ابتـــكار نـــوع مـــن ) الطـــوب ( والبنـــاء الصديـــق للبيئة وعمـــل تجارب 
علميـــة إلثبـــات صحـــة العمل.

2- إعـــداد منهـــاج لتدريـــب 485 طالب على كيفية تصميـــم وانتاج وبناء 
هـــذا النوع )اإلقتصـــادي ( الصديق للبيئة.

3- تدريـــب الطالب على ثـــالث اختصاصات: تصميـــم المباني الصديقة 
للبيئـــة - انتـــاج الطوب ) اليـــدوي واآللي( - آلية بناء هـــذه المنازل.

4- بنـــاء نمـــوذج حقيقـــي من هـــذا البناء عبارة عن اربع شـــقق ســـكنية 
وارقـــاق دراســـات الجدوى والدراســـات الفنية الثبات نجـــاح التجربة.

5- نشر ثقافة البناء لتأمين فرص العمل.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

المنهـــاج: تـــم تصميـــم منهـــاج تعليمـــي يبقـــى اثـــره ممتـــدا لألجيـــال فـــي تصميـــم وانتـــاج هذا النـــوع من 
الطـــوب والبنـــاء الصديق للبيئة التجـــارب واالختبارات: تم االنتهـــاء من جميع التجـــارب العلمي واالختبارات 
والوصـــول ألفضـــل نوع من المطوب ضمـــن المعايير العالمية فـــي البناء التدريب: تدريـــب 485 طالبًا في 

المعهـــد علـــى تقنيات البنـــاء الصديـــق للبيئة ضمـــن 8 دورات تدريبية.

االختبـــارات: وقـــام المشـــروع باجراء اختبارات على أنـــواع التربة وإنتاج عينات الطوب حيـــث وصل إلى النتائج 
المثاليـــة لمتانـــة الطـــوب ومن ثم انتاج الطـــوب قام بإنتاج الطـــوب م خالل المكابـــس اليدوية ثم النصف 
آليـــة ومـــن ثم تشـــغيل خط انتـــاج الي وإنتاج طـــوب الصديق للبيئة بكميـــات لبناء اول نمـــوذج بناء بتقنية 
الطـــوب الصديـــق للبيئـــة CEB فـــي المنطقـــة مشـــاريع التخـــرج - قـــام المشـــروع بتنفيـــذ وحـــدة ســـكنية 

كمشـــروع تخـــرج للطالب بمســـاحة طابقية 90 م2.

التشـــغيل: تـــم تأميـــن فـــرص عمـــل للطـــالب في قســـم اإلنتاج وقســـم البنـــاء ما حيـــث عمـــل حوالي 100 
طالـــب بشـــكل متنـــاوب فـــي معمل انتـــاج الطـــوب الصديـــق للبيئـــة وبنـــاء الوحـــدة الســـكنية والمصلى 

التصنيـــع - تـــم تصنيـــع مكابـــس يدوية ونصـــف آلية.

المنصـــة اإللكترونيـــة: تـــم تصميم منصة إلكتروينـــة لنقل الخبـــرات التدريب عن بعد لهـــذه الخبرات وهذا 
النـــوع مـــن البنـــاء وتـــم تحميـــل المـــواد العلميـــة والتجـــارب وهي متاحـــة للوصـــول ألي شـــخص يرغب في 

متابعـــة التعلـــم او اكتســـاب المهارات والخبـــرات فـــي المجااللفنية الثبات نجـــاح التجربة.

اسم الفريق: إتقان التطوعي
الدولة: سوريا

الهاتف: 905389308364+
البريد اإللكتروني:

info.es.admin@gmail.com

مصادر عن المبادرة:

.https://youtu.be/llvpt7TmzOQ -1

.https://youtu.be/VLbs3vXk-2k -2

.https://youtu.be/BhPQw1N64x4 -3
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مصادر عن المبادرة:

.https://www.instagram.com/medx_tr -1

.https://m.facebook.com/MedX.tr -2

.https://youtube.com/c/MedXPVpSg -3

أهداف المبادرة:

1- تطوير المستوى األكاديمي وتشجيع البحث العلمي.

2- تفعيل التواصل الهادف في المجتمع الشبابي الّطبي.

3- ترسيخ الدور المجتمعي لطالب الطب في واقعهم.

4- تحسين الوعي الصحي لدى المجتمع.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- المحاضـــرات التوعويـــة: محاضرتـــان توعويتان عن التطعيـــم بالتعاون 

مـــع وقـــف اليتيـــم Yetim Vakfı  وتجمع الطالب الســـوريين فـــي قونيا.

2- جلســـات توعويـــة عن ســـرطان الثدي لتشـــجيع النســـاء على الفحص 

السنوي.

3- التعـــاون مع منظمة مســـارات باالشـــتراك فـــي مّخيم أونالين صيفي يســـتهدف طالب التاســـع والبكلوريا 

فـــي الداخـــل الســـوري إلعطائهـــم بعـــض المحاضـــرات التوعوية عـــن الكورونـــا وطـــرق الوقاية منهـــا: الصحة 

العّامـــة لليافعيـــن - الليشـــمانيا - إلتهاب الكبد.

4- ندوتين للطالب المقبلين على الجامعة بهدف مساعدتهم في اختيار تخصصهم الجامعي.

5- محاضرات توعوية عن الكورونا وكيفية الوقاية منها.

6- محاضرة توعوية عن األمراض النسائية الشائعة بالتعاون مع الهالل األحمر التركي.

7- ترجمة دليل فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة التركية لتستفيد منه الجالية الناطقة بالعربية.

8- تجهيز دليل اللقاحات األساسية في تركيا ليكون موّجهًا  للجالية  العربية في تركيا.

9- تحضير دليل شامل عن سرطان الثدي لتشجيع النساء على الفحص السنوي.

10- تجهيز دليل صحي للربو بمناسبة يوم الربو العالمي.

MedX :اسم الفريق
الدولة: تركيا

الهاتف: 905051448448+
البريد اإللكتروني:

info@medx-tr.com

MedX 02
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مصادر عن المبادرة:

https://bevol.org/post/21303 -1

https://drive.google.com/drive/folders/16- -2
SZc7XPAfMswINFjgrGm3LPCS8Fblnf

أهداف المبادرة:

1- األخـــذ بايـــدي الحافظـــات إلـــى عالـــم أوســـع مـــن المعرفـــة والتعلم 

الجامعـــي.

2- تنمية مهارات الطالبة.

3- تعليمهن وتدريبهن على القيادة.

4- مكافحة الجهل في أوساط النساء.

5- تحويـــل العمـــل الطوعـــي من عمل غير منظم إلى عمل مؤسســـي 

ما اســـتطعنا إلى ذلك سبيال.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

29 خريحـــة أكثـــر مـــن 50 حافظـــة تعليـــم متميـــز فـــي المـــدارس. توجه 

مجتمعـــي لتعليـــم الفتـــاة وافســـاح الطريـــق لتواصـــل تعليمهـــا الجامعـــي خاصـــة مـــن أهالـــي وأخـــوات 

الخريجـــات بعـــد أن رأوا األثـــر.

مبـــادرات قـــراءة أنـــت مـــن أمة اقـــرأ أنموذجا، غـــرس القيم بطرق حديثة ومشـــروع )ســـمر= ســـوق منتجات 

القـــرآن ( أنموذجـــا، كســـر حاجـــز الصمت أمـــام مئات الطالبـــات، تعليم ميدانـــي واقعي لكيفيـــة انتزاع الحق 

بـــأدب، و الكفاح ألجـــل العلم، المجتمع يرى المتعلمـــة الملتزمة بدينها، المحافظـــة على قيم مجتمعها 

بعيـــن اإلكبـــار، المـــدارس فـــي المنطقـــة تبحـــث عن كـــوادر أمثالهـــن ليكـــن باكـــورة النهضـــة العلمية في 

المـــدارس، مجالس النســـاء والديوانيات الخاصـــة )بالقات(، تحولت إلى قاعـــات محاضرات ودروس تثقيف، 

وتربيـــة لتغييـــر الكثيـــر مـــن الســـلوكيات الخاطئة، وتحســـين التعامـــل مع الـــزوج واألبناء وقبـــل ذلك مع 

الوالدين.

بالمختصر..

المبادرة مثلت نقلة نوعية للمنطقة برمتها، أسأل هللا أن يثبتهن ويرزقهن حسن العلم والعمل.

اسم الفريق: جامعة العلوم 
والتكنولوجيا صنعاء

الدولة: اليمن
الهاتف: 21654502249

البريد اإللكتروني:
fr1986ah@gmail.com

03 حكاية صمود
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مصادر عن المبادرة:

http://takeachancenpo.com/ar/index.php -1

أهداف المبادرة:

ـــة الفقر والجهل  ـــادة المجتمعية فـــي األردن محارب 1- مأسســـة الري

ـــًا واجتماعياً. ـــوازن اقتصادي مـــن الجذور بناء إنســـان مت

ـــة األطفـــال من االنحراف والتطرف ومن شـــتى أنواع الجرائم،  2- حماي

وذلك من خال بناء هدف وحلم وشـــغف يســـعى لتحقيقه.

ـــة الفقر والجهـــل من الجذور، بتميكـــن األطفال األيتام من  3- محارب

معرفة قيمـــة مقدراتهم الذاتية.

مقدراتهـــم  عرفـــوا  ـــن  الذي األطفـــال  مـــن  وقـــادة  نجـــوم  ـــج  تخري  -4

المناســـب. الوجـــه  فـــي  الســـتثمارها  ويســـعون  ـــة،  الثمين

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

- تخريج 100 طفل من برنامج جودكم على مدار ثالث مواسم في المملكة األردنية الهاشمية.

- تقديم 150ورشة عمل حياتية لألطفال على أيدي مدربين مختصين في المملكة األردنية الهاشمية.

- اختراع وتصميم 20مشاريع هندسية من ِقبل األطفال في المملكة األردنية الهاشمية.

- اجتياز 30 طفل بتفوق للمستوى األول من العبقري الصغير في المملكة األردنية الهاشمية.

- تأســـيس األطفـــال 20مشـــاريع تطوعيـــة تمكينيـــة فـــي المناطـــق األقـــل حظـــًا فـــي المملكـــة األردنيـــة 

الهاشـــمية.

- زيـــارة 150جهـــة حكوميـــة وخاصـــة والتعـــرف علـــى طبيعـــة عملهـــم وإنجازاتهـــم فـــي المملكـــة األردنيـــة 

الهاشـــمية.

- تأهيل وتدريب 100متطوع للعمل على المشـــاريع التطوعية التمكينية بشـــكل مؤسسي في المملكة 

األردنية الهاشمية.

اسم الفريق: يتبع لشركة خذ 
فرصة للتنمية المستدامة

الدولة: األردن
الهاتف: 962796473388+

البريد اإللكتروني:
takeachanceprog@gmail.com

04 خذ فرصة



46

مصادر عن المبادرة:

https://www.facebook.com/groups/ighathatraining -1

https://www.youtube.com/channel/ -2
UCKsTPv7lnWKAg3aHaZkSp8g

ghathatraining.wordpress.com -3

أهداف المبادرة:

1- نشر علوم اإلغاثة و العمل اإلنساني في الوطن العربي.

2- إدخال هذا العلم للجامعات العربية و مخابر البحث.

3- تأهيـــل الجمعيـــات العاملـــة فـــي مجال العمـــل اإلغاثي للتماشـــى 
المعتمدة. العالميـــة  والمعاييـــر 

4- تحقيـــق اهـــداف التنمية المســـتمادة بالتكويـــن والتأهيل والتدريب 
ونشـــر أهدافها العالمية.

5- تكوين فرق إغاثية مؤهلة للتدخل الميداني بعلم ومعايير.

6- تقديم المبادرات العلمية و العملية في مجاالت علوم اإلغاثة.

7- تدريـــب و تأهيـــل و نشـــر علم اإلغاثة لدى الشـــباب العربـــي: الدبلوم 
المصغـــر لعلـــوم اإلغاثة و العمل الغنســـاني.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- نتائج علمية: بحث علمي محكم في مجال تأثيرات كوفيد 19 على المؤسسات اإلقتصادية الصغرى.

2- نتائج علمية: تدريب أكثر من 120 فردا خالل سنة 2021-2020.

3- تنظيـــم اكثـــر من 70 دورة متخصص. في علوم االغاثة و العمل االنســـاني و بمشـــاركة اكثر من 20 مدربا 
العربي. الوطن  من 

4- الملتقى الدولي القدس واإلنسان.

5- الملتقى الدولي االعاقة حياة.

6- الملتقى الوطني بيفول الجزائر.

7- مشروع دليل الحماية للمؤسسات االقتصادية المتوسطة و الصغرى.

8- مشروع كتاب االغاثة علم و معايير.

9- إطالق الدبلوم المصغر في علوم االغاثة و العمل االنساني موجه لشباب الوطن العربي.

10- إقامة ندوات متخصصة في مجال مجابهة آثار كوفيد 19.

11- إقامة ندوات استشرافية الزمة كوفيد 19 و تقديم مخططات مجابهة األزمة.

اسم الفريق:  منصة اإلغاثة 
علم و معايير
الدولة: الجزائر

الهاتف: 213551854482
البريد اإللكتروني:

dr.karaoui@gmail.com

05 منصة اإلغاثة علم و معايير
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مصادر عن المبادرة:

https://www.facebook.com/staffairs.iug/ -1
videos/536749624401301

/https://fb.watch/60lwaLM1rE -2

https://www.facebook.com/staffairs.iug/ -3
posts/2855721868031908

https://www.facebook.com/staffairs.iug/ -4
posts/2835057026765059

أهداف المبادرة:

1- - فحص حالة األجسام المضادة داخل أجسام المواطنين.

2- فحـــص نســـبة المناعـــة داخل الجســـم وتوجيـــه المواطنين بشـــأن 

التعامـــل مـــع الوباء.

3- اســـتخدام نتائج الحملة في دراسة علمية تستخدمها وزارة الصحة 

الفلســـطينية في توجيه سياساتها نحو التعاطي مع الوباء.

4- توجيـــه الطلبـــة نحـــو انخراطهـــم فـــي العمـــل التطوعـــي وخدمـــة 

المجتمـــع وتجاوز كل المخاطر في ســـبيل ذلك إشـــعار المجتمع بأن 

الجامعـــة هـــي جـــزء منه، وشـــريك معـــه في كافـــة الظـــروف واألحوال، 

وجاهـــزة لخدمته علـــى الـــدوام بكافـــة امكانياتها.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

 1- كسرت حاجز الخوف لدى المواطنين في الخوف من الوباء.

2- أعطت دافعا لدى فريق التطوع من الطلبة كي ينخرطوا مع المجتمع ويقدموا له الخدمة المميزة. 

3- تركت أثرا ايجابيا لدى المواطنين بدور الطلبة االيجابي في خدمتهم، وأثنت عليهم ثناءا حسناً.

4- أبـــدت روح المبـــادرة والرغبة لدى ذوي الطلبة الذين كانوا يشـــجعون أبناءهـــم للخروج وأداء الواجب تجاه 

مجتمعهم وأهلهم.

5- أظهـــرت حجـــم التضحيـــة العالـــي لدى فريـــق التطوع، مـــن خـــالل المجازفة مع اتخـــاذه وســـائل الوقاية 

طبعـــاً، و رغـــم الرهبـــة التـــي تجتـــاح العالـــم أجمـــع وتخوفـــه مـــن وبـــاء كورونـــا، وذلـــك عبـــر دخولهـــم بيوت 

المواطنيـــن والجلـــوس معهـــم، واجـــراء الفحوصـــات لهم.

اسم الفريق: قسم العمل 
التطوعي - عمادة شؤون 

الطلبة بالجامعة اإلسالمية
الدولة: فلسطين 

الهاتف: 972599306962
البريد اإللكتروني:

amigdas@iugaza.edu.ps

06 الحملة التطوعية لفحص األجسام المضادة لفيروس كورونا
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مصادر عن المبادرة:

https://twitter.com/Alekhbariya_net/ -1
status/1404723644400640001

https://twitter.com/ataat9/ -2
status/1402727220167258115?s=20

https://nbdalarab.com/467346/#.YMw-g5F0Ank. -3
whatsapp

أهداف المبادرة:

1- إنشاء بنك دم الكتروني يحتوي على كافة الزمر.

2- االســـتجابة الطارئة في حاالت الحـــوادث واالصابات الكثيرة والحاالت 

االسعافية.

3- شـــكر المتبرعيـــن بالـــدم وتقديرهم تحت شـــعار تبرع بالـــدم واجعل 

العالم ينبـــض بالحياة.

4- تســـعى هـــذه المبـــادرة إلـــى زيـــادة التثقيـــف المجتمعـــي بأهميـــة 

التبـــرع بالـــدم تطوعـــاً.

5- زيـــادة الوعـــي حـــول أهميـــة التبـــرع بالـــدم تطوعـــًا وتشـــجيع افـــراد 

المجتمـــع علـــى التبـــرع بالـــدم لتحفيـــز المتبرعيـــن وتحســـين تجربـــة 

المتبـــرع بشـــكل مســـتمر ودائـــم.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

- تسجيل شريحة واسعة من الشباب من مختلف المناطق في التطبيق.

- تفاعل واسع من قبل بنوك الدم واعجابهم بالمبادرة وتعاونهم الجيد.

- مساعدة مرضى التالسيميا وخصوصا الحاالت الصعبة والتي تحتاج نقل دم متكرر.

- جعـــل عمليـــة التبـــرع بالـــدم دوريـــة تطوعيـــة لكثير من الشـــباب، وهـــذا مـــا أدى إلى شـــفاءهم من بعض 

األمـــراض كالصـــداع مثاًل وإكســـاب أجســـادهم مناعـــة جيدة.

- تقليـــل حـــاالت االختـــالط في بنـــوك الدم لمنع انتشـــار فيـــروس كورونا عبر االســـتجابة الطارئـــة من خالل 

التطبيق.

- تنفـــذ هـــذه المبادرة على مســـتوى المملكة في مناطقها االدارية في عشـــرين مدينـــة ومحافظة بقيادة 

نخبـــة من القياديين في العمـــل التطوعي للمرة الرابعـــة على التوالي

اسم الفريق: فريق عطاءات 
طيبة

الدولة: السعودية
الهاتف: 966534932136

البريد اإللكتروني:
abulfedaa2008@gmail.com

07 دمك حياة لآلخرين
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مصادر عن المبادرة:

https://www.facebook.com/100942611730716/ -1
/posts/283387860152856

https://www.facebook.com/100942611730716/ -2
/posts/291524512672524

https://www.facebook.com/100942611730716/ -3
/posts/247586957066280

https://youtu.be/u8MF_FJO8iI -4

أهداف المبادرة:

ـــة  ـــادة األعمـــال بالمنطقـــة ودعـــم مشـــاريع ابتكاري ـــة ري ـــر بيئ تطوي

ـــدة للنجاح واالســـتمرار  والمســـاهمة في التنمية المســـتدامة جدي

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

إنشـــاء عـــدد من المقاوالت ذات الميـــزة االبتكارية والقـــدرة على التأثير 

واالستدامة.

اسم الفريق: االتحاد العام 
للمقاوالت الصغرى جدا

الدولة: المغرب
الهاتف: 212619077717

البريد اإللكتروني:
Hafidmaktoub@gmail.com

08 بناء بيئة ريادة األعمال المستدامة
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مصادر عن المبادرة:

https://www.youtube.com/user/insanikw  -1

/https://www.instagram.com/insani_kw -2

https://twitter.com/insani_kw -3

أهداف المبادرة:

1- تعميـــق مفهـــوم اإلغاثـــة المعنويـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة، حيـــث 

أن أغلـــب الفـــرق التطوعيـــة والمتطوعيـــن يتجهـــون إلى اإلغاثـــة المادية 

باألخـــص لمـــن يعانـــي من ويـــالت الحـــروب, فهـــدف الفريق بيـــان أن هذا 

المعنـــى ال يقـــل أهمية عـــن اإلغاثة الماديـــة بل يتجـــاوز أهميتها فالوقت 

هـــو أهم مـــا يمكن لإلنســـان أن يتطـــوع به.

الالجئيـــن  األطفـــال  وعقـــول  نفـــوس  بنـــاء  إعـــادة  فـــي  المســـاهمة   -2

ودعمهـــم نفســـيًا وتربويـــًا وعلميـــًا، عـــن طريـــق تخفيـــف معاناتهم وبث 

األمـــل فـــي نفوســـهم فـــي حـــال التحاقهـــم بمدرســـة إنســـاني.

3- بنـــاء جيـــل قيـــادي مســـؤول, يؤمـــن بـــأن كل تخصـــص أكاديمـــي وكل 

اهتمـــام يمكـــن أن يكـــون تخصـــص فعـــال واهتمـــام ذو قيمـــة، ذلك عن 

طريـــق العطـــاء والتطـــوع في مدرســـة إنســـاني.

4- محاولـــة خلـــق جيـــل يؤمن بالقضايا اإلنســـانية، ويتجـــاوز حدود القضايـــا الخاصة إلى قضايا عالمية تشـــترك 

فيها اإلنســـانية جمعاء.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- تعميـــق مفهـــوم اإلغاثـــة المعنوية في المجتمعات العربيـــة , حيث أن أغلب الفـــرق التطوعية والمتطوعين 

يتجهـــون إلـــى اإلغاثـــة المادية باألخص لمن يعانـــي من ويالت الحروب, فهـــدف الفريق بيان أن هـــذا المعنى ال 

يقـــل أهميـــة عـــن اإلغاثـــة المادية بل يتجـــاوز أهميتها فالوقت هو أهـــم ما يمكن لإلنســـان أن يتطوع به. 

2- المســـاهمة فـــي إعـــادة بناء نفوس وعقـــول األطفال الالجئين ودعمهم نفســـيًا وتربويـــًا وعلميًا, عن طريق 

تخفيـــف معاناتهم وبث األمل في نفوســـهم في حال التحاقهم بمدرســـة إنســـاني.

3- بنـــاء جيـــل قيادي مســـؤول, يؤمـــن بأن كل تخصـــص أكاديمي وكل اهتمـــام يمكن أن يكـــون تخصص فعال 

واهتمـــام ذو قيمـــة, ذلك عـــن طريق العطاء والتطوع في مدرســـة إنســـاني.

4- محاولـــة خلـــق جيـــل يؤمن بالقضايا اإلنســـانية, ويتجـــاوز حدود القضايـــا الخاصة إلى قضايا عالمية تشـــترك 

فيها اإلنســـانية جمعاء.

اسم الفريق: إنساني الفريق 
الكويتي للمبادرات اإلنسانية

الدولة: الكويت
الهاتف: 96597996688

البريد اإللكتروني:
alotaibi.nora@gmail.com

09 مدرسة إنساني
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Team Name: student society 
- School of Economics and 
Political Science
Country: England
Phone No,:
E-mail: 

10 Students for Children 
Initiative Objectives:

Who we help: Children from underprivileged backgrounds 
aged 1118- staying in London

How do we help: Guide the character growth, academic 
development and aspiration building for troubled youths.

Initiative outcomes/achievements/social impact:

1- We’ve built three distinct wings related to volunteering - 
fundraising, advocacy and mentoring.

2- We have an average of 60 members each year who 
participate in our volunteering endeavors.

3- The key to sustained fundraising in a university context 
lies in having a good organizational structure and minimizing 
risks 

4- We divided fundraising volunteers into 2 small teams to brainstorm and plan events 
throughout the year – this allowed for closer engagement between members and the 
executive committee.

5- The shift to an online world taught us that events which minimize financial risk are often 
the best.

6- Events organized: 8

7- Speakers engaged: 19

8- Information threads created: 7

9- Some topics we’ve covered: Child harassment, educational inequality, humanitarian work, 
careers in NGOs.

10- The advocacy team united around common interests of activism for children’s rights 
sustaining our engagement in carrying out these goals through the year.

11- Advocacy can be a broad topic and its easy to burn out after a few months.

12- We actively encouraged members to raise and research about issues they find interesting, 
letting people organize themselves into project-based groups.
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مصادر عن المبادرة:

/https://www.instagram.com/e4si_bh -1

https://www.youtube.com/ -2
watch?v=XBeUDWG0Hjk&t=5s

https://drive.google.com/file/d/1vNyHZ0xJeEZR75eO7 -3
HRwhaNpRu8HrfVo/view?usp=sharing

أهداف المبادرة:

القطاعـــات  علـــى  تعميمهـــا  و  التقنيـــات  بهـــذه  العمـــل  تشـــريع   -1

المتعلقـــة.

2- تقديـــم أفضـــل الحلول التقنية و الممارســـات فـــي مجال تصميم و 

تنفيـــذ و صيانة المباني.

3- تطويـــر قـــدرات المهندســـين البحرينييـــن العامليـــن و دعمهـــم و 

تمكينهـــم الســـتبدال الحلـــول التقليديـــة بالتقنيـــات الحديثـــة.

4- تهيئـــة الخريجين لســـوق العمل بالشـــهادات العالميـــة و الخبرات 

المطلوبـــة في هـــذا المجال.

5- مناصـــرة االســـتدامة وحشـــد المـــوارد وإشـــراك مختلـــف قطاعـــات 

المجتمـــع.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- ستساهم المبادرة في ضمان استدامة المشاريع الهندسية.

2- تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والمكاتب الهندسية.

3- ضمان تأهيل طلبة الجامعات لسوق العمل.

4- تقليل تعثر المشاريع.

5- تنسيق األعمال والمسؤوليات بين األطراف المعنية بتنفيذ المشروع.

اسم الفريق: شركة اتقان 
للتطوير بالشراكة مع جامعة 

البحرين
الدولة: البحرين

الهاتف: 97338394500
البريد اإللكتروني:

seror@itqangobal.com

11 مبادرة مهندسو االستدامة
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مصادر عن المبادرة:

https://instagram.com/seed.tr?igshid=1cbrep0dee1vd -1

/https://www.facebook.com/Seed.tr -2

أهداف المبادرة:

1- تقديم خدمات التشـــخيص الطبي واالستشـــارات عن بعد للمرضى 

األكثـــر احتياجًا في المجتمعات.

2- اســـتثمار مفهـــوم التطـــوع اإلنســـاني والتشـــاركية وتبـــادل خبـــرات 

األطبـــاء لمســـاندة المجتمعـــات المهمشـــة.

3- تطويـــر قدرات الكفـــاءات الطبية في مناطق االحتياج ورفع قدراتهم 

بما يحقق تعظيم المنفعة.

4- اســـتثمار التكنولوجيـــا وتطويـــر نمـــوذج عمـــل طبي يشـــمل خدمة 

شـــرائح ومناطـــق جغرافية واســـعة.

5- ترســـيخ االســـتقرار االجتماعي بضمان كفاية الفـــرد الصحية وتلبية 

الصحة. حق 

6- تدعيم التدخل الطارئ للخدمات الطبية، وتوفير حلول لخفض تكاليف تشغيل المنشآت الطبية.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- استشـــارات طبيـــة عـــن بعـــد للحـــاالت األكثـــر تعقيـــدًا، وتشـــخيص المشـــكالت الطبيـــة بشـــكل دقيق 

وعالجهـــا فيمـــا بعـــد مباشـــرة لعـــدد )5000( مريض.

2- خدمات رعاية أولية مقدمة لنســـبة %60 من الفئة المســـتهدفة المباشـــرة بالتعاون مع المؤسســـات 

الطبية ذات العالقة.

3- خبـــرات متبادلـــة وتجـــارب طبيـــة معـــززة وأطبـــاء أكثـــر تشـــاركية نحـــو العمـــل التطوعـــي لمســـاندة 

المجتمعـــات.

4- كفاءات طبية أكثر مهارة وخبرة للتعامل في الطوارئ وضمن مناطق االحتياج.

5- نمـــوذج عمـــل طبـــي مـــرن وواقعي يراعـــي احتياجـــات المجتمعـــات ويمتد فـــي خدمته مناطـــق جغرافية 

واسعة.

6- مجتمعات أكثر أمانًا وأفراد متنعمون بحقوقهم الصحية.

7- خطط تدخل سريعة وجاهزة ومرنة للطوارئ، وموارد مستثمرة جيداً. 

 SEED اسم الفريق: مؤسسة
للتنمية المستدامة

الدولة: تركيا
الهاتف: 905305005037

البريد اإللكتروني:
a.davut@seed-tr.org

12 االستشارات الطبية عن بعد
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أهداف المبادرة:

جعـــل عمليـــة الحصول علـــى الزمر الدموية ســـهلة ســـعًيا لئال يموت 

أحـــد بنقص الدم ) والمـــوت بيد هللا(.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- تم انشاء غرفة تلغرام لتعزيز التواصل مع المستفيدين.

2- تم خلق بيئة مجتمعية واعية ألهمية التبرع بالدم.

3- تـــم انشـــاء غرفـــة عمليات علـــى الواتـــس أب بين جميع بنـــوك الدم 

)وهـــي الوحيـــدة ( فـــي ادلب وريفهـــا وذلك لتعزبـــز التواصل.

مصادر عن المبادرة:

https://www.facebook.com/ -1
watch/?v=298790888038378

https://www.facebook.com/1725959941049392/ -2
/posts/2688796588099051

https://www.facebook.com/1725959941049392/ -3
/posts/2648110518834325

اسم الفريق: فريق بسمة 
التطوعي

الدولة: سوريا
الهاتف: 963959246250

البريد اإللكتروني:
moatasm900@gmail.com

13 دمك حياة لغيرك
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Sources about the initiative: 
1- https://makhzoumi-foundation.org/vocational-
training/

Initiative Objectives:

1- Offer the youth the necessary development skills

2- Boost the technical abilities of the youth

3- Minimize the gap between fresh graduates and community 

needs.

4- Provide the youth with a variety of career opportunities.

Initiative outcomes/achievements/social impact:

1- Interviewed 50+ students from the University of Oxford

2- Became a part of the MEPLI Harvard Graduate School of 

Education Steering Committee in Lebanon, Palestine, and Jordan.

3- Hosted 40+ LAU BUS299 volunteers and one walk-in IC student.

4- Conducted multiple virtual fairs for different schools and universities, including LAU, 

IC, and LWIS CIS.

5- Collaborated with 10+ universities in Lebanon.

6- Enrolled 100+ international students from all around the world.

14  English /Step Forward Program

Team Name: Makhzoumi 
Foundation
Country: Lebanon
Phone No,: 96171462250
E-mail: 
n.shaheen@makhzoumifoundation.org
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مصادر عن المبادرة:

https://www.facebook.com/1654725898124277/ -1
posts/2815203942076461/?app=fbl

https://www.facebook.com/1654725898124277/ -2
posts/2815220568741465/?app=fbl

/https://www.radioalkul.com/p391898 -3

أهداف المبادرة:

الحـــد مـــن الفقـــر وجعـــل هـــذا العوائـــل التفكـــر بالســـلة بـــل تعمـــل 

عائلتهـــا ومصاريـــف  اليوميـــة  مصاريفهـــا  تغطيـــة  لتســـتطيع 

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

تـــم تدريـــب 250 متدربـــة قســـم مـــن المتدربـــات أصبحـــن قـــادرات على 

االعتمـــاد على انفســـهن وبدأن يســـتقبلن عمل فـــي منازلهن وهناك 

طلـــب مـــن المجتمـــع للمزيد مـــن التدريبات.

بعـــد قيامنـــا بتدريـــب الخياطـــة تركنـــا  بصمـــة فـــي حيـــاة المتدربـــات 

ســـاعدنا علـــى تحمـــل أعبـــاء أســـرهن حيـــث بعـــد أن أتممـــن التدريـــب 

أصبحـــن قـــادرات على كســـب قوت عيشـــهن فمنهـــم من فتحت فـــي منزلها مـــكان لتخيط به وتكســـب 

بعـــض المـــال ومنهـــن التحقـــن بمعامـــل لتصنيع األلبســـة.

فـــكان أثـــر هـــذا التدريـــب واضح فـــي المجتمع وســـاعدت المبـــادرة علـــى اجتياز بعـــض العقبـــات وتحقيق 

أملهـــن في عمـــل مناســـب لقدراتهن

اسم الفريق: منظمة أرطغرل
الدولة: سوريا

الهاتف: 963932249809
البريد اإللكتروني:

gms96357@gmail.com

15 علمني كن أملي لمستقبل أفضل 
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مصادر عن المبادرة:

https://youtu.be/jhdr33E5dto -1

https://youtu.be/oZcVdD2nh1g -2

https://gate.ahram.org.eg/News/2546507.aspx -3

https://www.alnahar.news/25418 -4

/https://www.facebook.com/groups/893368534417571 -5

أهداف المبادرة:

1- عمل مستشفى خيرى لعالج المرضى بالمجان.

2- إنشاء دار مسنيين لرعايه كبار السن.

3- إنشاء نادى اجتماعى.

4- توفير فرص عمل لالسر الفقيره من خالل انشاء مصنع.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- تقوم المؤسسه على خدمة المجتمع وعالج المرضى بالمجان,

2- توفيـــر اســـطوانات االكســـجين واجهـــزه التنفس واجهـــزة الضغط 

والسكر.

3- توفير االدويه من خالل صيدليه المؤسسه الخيرية.

4- تقوم المؤسسه بعمل وجبات للمرضى وكبار السن.

5- لدينا مطبخ خيرى يعمل طوال العام مرتين اسبوعيا 

6- لدينـــا تعاقـــد مـــع العديـــد مـــن االطبـــاء والمستشـــفيات ومعامـــل التحاليـــل الطبيه ومراكز األشـــعة 

بالمجان.

7- تقوم المؤسسه بعمل معرض لمالبس الجاهزه الجديده لألسر األكثر احتياًجا. 

8- نقوم بتوفير مصرفات المدارس وكذلك المالبس المدرسية.

9- تقوم الموسسه على خدمة المجتمع فى جميع نواحى الحياة.

اسم الفريق: مبادرة بالش 
نستغل بعض لخدمة المجتمع 

ورعاية المرضى بالمجان
الدولة: مصر

الهاتف: 201003830805+
البريد اإللكتروني:

gsm4mobil@gmail.com

16 بالش نستغل بعض
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مصادر عن المبادرة:

/https://www.facebook.com/Sama.team.vulnteering -1

أهداف المبادرة:

1- السعي إلى تحقيق الرفاه النفسي للطفل 

2- الحد من ظاهرة التسرب المدرسي

3-  الحد من عمالة األطفال

4-  الحد من تسول األطفال.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- انخفاض نسبة التسرب المدرسي.

2-  تحســـن الصحة النفســـية للطفل انخفاض نســـبة عمالة األطفال. 3- انخفاض نســـبة التســـول عند 

االطفال رفـــع وعي األهل ألهميـــة التعليم.

اسم الفريق: سما
الدولة: سوريا

الهاتف: 31687748674
البريد اإللكتروني:

missrafeef1@gmail.com

17 فريق سما التطوعي
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مصادر عن المبادرة:

/https://www.facebook.com/UJsanad -1

https://instagram.com/ujsanad?igshid=xkymd275x72x -2

https://twitter.com/UJsanad?s=09 -3

https://www.nahno.org/ngo/69862 -4

/https://fb.watch/6lW-nungY1 -5

أهداف المبادرة:

1- توفيـــر منح دراســـية غير مســـتردة للطلبة الوافدين غيـــر الناطقين 

باللغـــة العربية في الجامعـــات األردنية.

الغذائيـــة  الطـــرود  وتقديـــم  ـــا  مادًي المســـتفيدين  الطلبـــة  دعـــم   -2

لهـــم. العينيـــة  والتبرعـــات 

3- تقديم دورات أكاديمية وأخرى متنوعة لمهارات العمل والحياة.

4- إشراك الطلبة المستفيدين في برامج احتماعية ونفسية.

5- إقامـــة مشـــاريع صغيرة مـــدّرة للجمعيـــة ٦-إقامة مشـــاريع بهدف 

نشـــر رســـالة الجمعية وتعزيـــز وعي المجتمـــع المحلي.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- الحصول على المركز األول على مســـتوى المملكة األردنية الهاشـــمية عن الفئة الصغرى في مســـابقة 

التطوع.

2- تسديد رسوم 95 طالًبا وطالبة.

3- توزيع أكثر من 40 طرد خيري خالل أزمة كورونا.

4- الوصول بفكرتنا إلى 300 شخص عبر حساباتنا على مواقع التواصل االجتماعي.

اسم الفريق: الجامعة األردنية
الدولة: األردن

الهاتف: 962795806772
البريد اإللكتروني:

sanadju2019@gmail.com 

18 جمعية سند لدعم الطلبة المحتاجين
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مصادر عن المبادرة:

https://www.facebook.com/AspirinTeam1 -1

https://instagram.com/aspirin_ -2
  team?igshid=1sm149bdhb9jj

https://t.me/Aspirinteam -3

https://www.youtube.com/channel/ -4
UCojHik2qrxbedWb79n3M0tQ

أهداف المبادرة:

ـــة مـــن تســـوس األســـنان: نشـــر التوعية حـــول أهمية  ـــة وقاي 1- حمل

ـــب  ـــة لطبي ـــارة الدوري ـــة مـــن تســـوس األســـنان وضـــرورة الزي الوقاي

ـــة المتوفرة في  األســـنان وتعريفهـــم على العيادة الســـنية المجاني

لكلية. ا

ـــدي: تكمن أهمية هـــذه الحملة في  ـــة وقاية من ســـرطان الث 2- حمل

ـــدي وإجـــراء الفحـــوص الازمة في  ـــي للث نشـــر ثقافـــة الفحـــص الذات

ـــب ذلك. حال تطل

ـــاس عـــن أهمية طرق  ـــف الن ـــة مـــن اللشـــمانيا: تعري ـــة وقاي 3- حمل

الكثافـــة  بســـبب  للمـــرض  ـــة  الناقل الحشـــرة  هـــذه  مـــن  ـــة  الوقاي

الســـوري. الشـــمال  فـــي مخيمـــات  الســـكانية 

ـــد مـــن نشـــر ثقافة طـــرق الوقاية مـــن انتقـــال العـــدوى وتعريف  ـــا: كان ال ب ـــة مـــن كورون ـــة وقاي 4- حمل

ـــاس بأهـــم أعـــراض المـــرض واختاطاته. الن

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- تـــم اســـتهداف أطفـــال المدارس بحملة تســـوس األســـنان وهذا ما شـــجع األطفال مـــع عائالتهم على 

زيـــارة العيـــادات في كليـــة طب األســـنان جامعة ادلب.

2- كمـــا قمنـــا بتوجيـــه الســـيدات علـــى مركـــز الماموغراف في مشـــفى العيـــادات من أجل الفحـــص المبكر 

الثدي. عن ســـرطان 

3- وبالنسبة لحملة وقاية من اللشمانيا زادت معلومات الناس حول هذا المرض وكيفية الوقاية منه.

4- وبالنســـبة لوقايـــة مـــن كورونا عملنا علـــى تأكيد أهمية التباعـــد االجتماعي وقد وجدنـــا تقبل ممتاز من 

الناس حـــول هذا األمر.

اسم الفريق: فريق أسبرين 
الطبي التطوعي

الدولة: سوريا
الهاتف: 963994937512

البريد اإللكتروني:
Mohammedhagmousaidleb@gmail.com

19 حملة وقاية
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مصادر عن المبادرة:

https://www.facebook.com/1083331001842150/posts/ -1
1537398406435405/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/1083331001842150/posts/ -2
1537398406435405/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/1083331001842150/posts/ -3
1528140434027869/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/ -4
watch/?v=208884107216562

أهداف المبادرة:

تضامن و تعاون و نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

 17 األهـــداف  حـــول  العشـــرون  الكشـــفي  التحسيســـي  الملتقـــى   -1
للتنمية المســـتدامة شـــارك فيـــه أكثر من 300 طالبـــة, و ذلك بالمركز 
الدولـــي للتخييـــم ببـــرج الســـدرية بتونـــس العاصمة و تم اســـتدعاء و 
مشـــاركة 20جمعيـــة مدنيـــة في مجـــاالت مختلفـــة, تتمحـــور حول كل 
هـــدف من أهـــداف التنمية المســـتدامة, و كذلك مشـــاركة وزارة البيئة 
ووزارة الشـــباب و مدينة العلوم, و تم توزيع الطالبات على مجموعات 
تداولـــن علـــى مدى يوميـــن على كافـــة الورشـــات العلميـــة التنموية, و 
قامت كل مجموعة بابتكار فكرة و مشـــروع يســـتفيد منه محيطهم 
ســـواء الجامعـــة أو المبيـــت الجامعـــي أو المدينـــة التـــي تنتمـــي إليها 
الطالبة. و قد أشـــرف على اختتام الملتقى الســـيد وزير البيئة و القائد 
العـــام للكشـــافة التونســـية و المدير العـــام للشـــؤون الطالبية بوزارة 

التعليـــم العالي و البحـــث العلمي.

2- اســـتفاد اكثـــر من 100 عائلة معوزة و طلبـــة أجانب مقيمين بتونس 
خـــالل جائحـــة كورونـــا و حظـــر الجوالن بتونس و ذلـــك بتطوع أكثر مـــن 30 قائد و قائدة لمدة أســـبوع لجمع 
التبرعـــات العينيـــة و تصنيفهـــا و تقســـيمها، ثـــم البحـــث مع الســـلطات المحليـــة عن العائـــالت المعوزة 
و محـــدودة الدخـــل التـــي تســـتحق المســـاعدة و تضررت خـــالل جائحـــة كورونا و كذلـــك البحث علـــى الطلبة 
األجانـــب الدارســـين بتونـــس و عناويـــن إقامتهـــم ثم تقديم المســـاعدات علـــى الجميع و ايصالهـــا لهم في 

مقر ســـكناهم و ذلك لمدة أســـبوع.

3- اســـتفادة المدرســـة اإلبتدائية عرقوب الريحان من والية جندوبة من قافلة تنشـــيطية تطوعية ثقافية 
تضامنيـــة تـــم خاللهـــا برمجـــة يـــوم تنشـــيطي كامـــل لفائـــدة التالميـــذ من ورشـــات عمـــل و رســـم و رقص 
و ألعـــاب و مســـابقات ثقافيـــة, و توزيـــع جوائـــز و هدايـــا علـــى التالميـــذ الفائزيـــن فـــي المســـابقات و علـــى 
التالميـــذ المتفوقيـــن و تم كذلك توزيع مالبس جديدة و حقائب دراســـية و أكثـــر من 3500 كتب وقصص و 
تجهيزات جديدة للمدرســـة. شـــارك في القافلة طالبات كشفيات و فرقة األشـــبال و الزهرات. تم التحضير 

للتظاهـــرة لمـــدة 3أشـــهر و جمع التبرعـــات و الهدايا الالزمـــة و كل اإلجراءات اإلداريـــة و القانونية.

4- حملـــة تبرع بالـــدم للمركز الوطني للتبرع بالدم. قام قيادات الفوج الكشـــفي لديوان الخدمات الجامعية 
للشـــمال بحملـــة تبـــرع بالـــدم خالل جائحـــة كورونا و ذلـــك لنقص عـــدد المتبرعين و تراجع عددهم بســـبب 
الجائحـــة و كعمـــل تطوعـــي ولمعاضـــدة مجهـــودات الدولة برمج الفـــوج حملـــة للتبرع بالدم حيـــث انتقل 

القائـــدة إلـــى المركز الوطنـــي للتبرع بالدم و قامـــوا بالواجب.

اسم الفريق: الفوج الكشفي 
لديوان الخدمات الجامعية 

للشمال وزارة التعليم العالي 
و البحث العلمي

الدولة: تونس
الهاتف: 21628620779

البريد اإللكتروني:
agrebisalem77@gmail.com

20 تعاون وتضامن وتنمية مستدامة
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مصادر عن المبادرة:

/https://www.facebook.com/nems.elitesetif -1

أهداف المبادرة:

الرقـــي بالصحـــة فـــي بلدنا وذلـــك بالقيـــام بقوافـــل طبية فيهـــا كامل 

الخدمـــات الصحيـــة للمناطـــق المعزولـــة و الفقيـــرة و التـــي ال تصلها 

الخدمـــات الصحية، و نعمد كذلك لتكوينهم صحيا و إلى حث أصحاب 

رؤوس األمـــوال لبنـــاء مؤسســـات صحيـــة في هـــذه المناطـــق, و نبادر 

لتوفيـــر اليـــد العاملة من متطوعينا في هذه المؤسســـات و القوافل 

تكـــون في هـــذه المناطـــق، نأخذ معنـــا أطباء من جميـــع التخصصات 

و صيدالنييـــن و مختصين نفســـيين، كما نأخذ أدويـــة و معدات طبية 

المحتـــاج فـــي هـــذه القافلـــة يمـــر علـــى الفحـــص ثـــم بأخـــذ دواءه مـــن 

الصيدليـــة، كمـــا أننـــا نتابـــع حالته في المؤسســـات الحكوميـــة أو عند 

متطوعينـــا و كذلك من خالل الحمالت التحسيســـية و التوعوية حول 

مختلـــف األمراض و الكشـــف المبكر عنها, و كذلك الدراســـات الوبائية 

حولهـــا للمســـاعدة فـــي البحـــوث و التطـــورات العلميـــة فـــي المجال 

الصحـــي, باالضافـــة لهذا نولـــي أهمية كبيـــرة للتكويـــن الطبي لجميع 

فئـــات المختصيـــن الطبييـــن مـــن الطلبة للمهنييـــن بجميـــع درجاتهم و الرقـــي بالتكوين دعمـــا للتكوين 

الجامعي و الحكومي كل هذه األعمال نقوم بها في إطار من النشـــاطات الترفيهية و الخيرية و الرياضية 

و الخرجـــات الســـياحية؛ لبنـــاء روح الفريـــق و تحبيب العمـــل التطوعي لهم و تطوير شـــخصيتهم أكثر ألن 

العمـــل التطوعـــي مهم لبناء الشـــخصية و افـــادة المجتمع.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- وصول الخدمات الصحة لجميع أطياف المجتمع و للمناطق المعزولة.

2- إيصال األدوية لمن يحتاجها و ال يستطيع شراءها.

3- نشر الثقافة الصحية للجميع.

4- الدراسات الوبائية و االحصاءات تساعد في البحوث الطبية.

5- انقاذ األرواح من خالل تعليم الناس الحفاظ على صحتهم و حثهم على الكشف المبكر عن األمراض.

6- نشر ثقافة التطوع بين المختصين الطبيين ليساعدوا الناس الذين يحتاجون للرعاية الصحية.

 Elite Team of :اسم الفريق
 the University Of Ferhat

 Abbas Setif )National Elite of
)Medical Sciences

الدولة: الجزائر
الهاتف: 213666366118

البريد اإللكتروني:
sofiannacercherif@gmail.com

21 من يملك الصحة يملك كل شيء
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مصادر عن المبادرة:

https://www.facebook.com/sada.taalib -1

https://www.facebook.com/989574917818947/ -2
/posts/3619644051478674

https://www.facebook.com/989574917818947/ -3
/posts/3582580605185019

https://instagram.com/sada.talib?utm_ -4
medium=copy_link

أهداف المبادرة:

1- ترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب.

2- وضـــع الشـــباب فـــي معتـــرك العمـــل التطوعـــي, مـــن اجـــل تحقيق 

تواصـــل فعـــال بينهـــم وبيـــن المجتمع.

3- تقديـــم يـــد المســـاعدة لســـكان القـــرى واألريـــاف؛ للمســـاهمة في 

القروية. التنميـــة  تحقيـــق 

4- الرفع من المستوى الثقافي لتالميذ القرى.

5- محاربة الهدر المدرسي.

6- تأهيـــل مؤسســـات التعليـــم والتربيـــة، بمـــا يشـــجع علـــى التعليم 

يحية. بأر

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

إصاح وتأهيل المدرسة:

1- إصالح أسقف ثالثة أقسام.

2- صباغة سبعة أقسام )داخل األفسلم+الواحهات(.

3- إصالح مسجد المؤسسة )صباغة+باب(.

4- تحويل المرافق الصحية القديمة لغرفة تغيير المالبس )VESTIAIRE( )هدم+بناء+صباغة+بابان(.

5- إصالح حواسيب قاعة االعالميات.

جداريات:

1- تزيين داخل األقسام وواجهاتهم

2- المسجد.

3- الموافق الصحية.

4- تزيين واجهة المدرسة.

تشجير ساحة المدرسة.

اسم الفريق: نادي صدى 
الطالب - جامعة ابن زهر

الدولة: المغرب
الهاتف: 212699973340

البريد اإللكتروني:
elouarratk@gmail.com

22 قافلة صدى الطالب التطوعية
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مصادر عن المبادرة:

https://www.facebook.com/541905912493535/ -1
/posts/4398733596810728

أهداف المبادرة:

1- إحياء سنة الصدقة الجارية.

2- اإلصالح بين المتخاصمين حتى يقبل هللا أعمالهم الصالحة.

3- حل المشـــاكل االســـرية والمجتمعية ولم الشـــمل والعيش في حياة 

كريمة.

4- فتح مركز متكامل وخاص في مديرية سيؤن.

5- رد الوفـــاء للشـــاب المرحـــوم عدنـــان بارمـــاده أحـــد شـــباب الملتقـــى 

النشـــطين فـــي العمـــل التطوعـــي بإقامة هـــذا المركـــز كوقف خيـــري له.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- خالل األربعة األشـــهر األولى من االفتتاح تم اســـتقبال 20 حالة توزعت 

بيـــن قضايا أســـريه وقضايـــا اإلرث وقضايـــا قطيعة أرحام ونجـــح المركز 

فـــي حلها بنســـبة ٪60 والتزال بعض هذه القضايـــا تحت المتابعه؛ ألنها 

تحتاج إلى عدة جلســـات .

2- متابعة جميع الحاالت بعد الصلح لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى الخصام .

3- تفعيل الصدقة الجارية للشـــباب النشـــطين في العمل التطوعي وهذا ما اثلج وشـــجع شـــبابنا باإلستمرار 

في األنشـــطة التطوعية للملتقى.

4- تفاعل مجتمعي من  أهالي وعقال األعيان وعقال األحياء بهذه المبادرة؛ لكونه أول مركز يخدم قضايا المجتمع.

5- تخفيـــف العبـــئ علـــى المرشـــدين األســـريين والمصلحيـــن االجتماعييـــن حيـــث تم جدولـــة أعمالهـــم عبر هذا 

المركـــز بينمـــا فـــي الســـابق كان تطـــرق أبوابهـــم فـــي كل وقت مما ســـبب لهـــم كثير مـــن اإلحراج.

6- افتتاح هذا المركز شجع  جميع المدن بوادي حضرموت التفكير بافتتاح مثل هذه المراكز.

7- رغم اإلمكانيات البسيطة إال أنه تم إصالح عدد من القضايا والمشكالت من عموم مدن وادي حضرموت.

8- ســـيتم إقامـــة دورة تدريبيـــة لطاقـــم نســـائي متخصـــص فـــي إصـــالح ذات البيـــن واإلرشـــاد األســـري؛ نظـــرًا 

للحاجـــة. الماســـة بعـــد افتتـــاح هـــذا المركـــز، حيـــث تقـــرر عقدها نهايـــة شـــهر ذي الحجـــة 1442ه  .

اسم الفريق: ملتقى الشباب 
الدعوي بسيئون المنضوي 

تحت إتحاد الملتقيات 
الشبابية التطوعية بوادي 

حضرموت_اليمن
الدولة: اليمن

الهاتف: 967771823384
البريد اإللكتروني:

am_z_2010@hotmail.com

23 مركز العدنان لالستشارات األسريه وإصالح ذات البين
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مصادر عن المبادرة:

https://web.facebook.com/Janasudan -1

https://youtu.be/oTb7r8u2Iw8 -2

أهداف المبادرة:

1- المساهمة في تأهيل المدارس؛ لتوفير مكان آمن للطالبات.

2- المساهمة لتكملة الطالبات لتعليمهم.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- إعادة تأهيل المدارس إلكمال العام الدارسي للطالب.

المبـــادرات  هـــذه  مثـــل  دعـــم  علـــي  واألفـــراد  المجتمـــع  تحريـــك   -2

. طقهـــم بمنا

اسم الفريق: منظمة جانا 
الطوعية

الدولة: السودان
الهاتف: 249912382742

البريد اإللكتروني:
osama_sud@hotmail.com

24 جانا تاهيل للمدارس
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أهداف المبادرة:

1- اكتشاف قدرات الشباب المبدع.

2- تطوير المهارات لدى الشباب و االستفادة منها في أمور مفيدة.

3-توفير بيئة أمنة للشباب وإشغالهم بأمور مفيدة.

4- غرس العمل التطوعي في نفوس الشاب.

5- أشراك ذوي االحتياجات الخاصه في المبادرة.

6- دمج ذوي االحتياجات الخاصة والشباب وتوحيدهم.

الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي  وتقبـــل  والتســـامح  المحبـــة  نشـــر   -7

. تهم عد مســـا و

8- اســـتغالل القـــدرات الشـــابة و الطاقـــات الشـــبابية فـــي أمـــور تفيد 

المحلي. المجتمـــع 

9- العمـــل بأوامـــر جاللـــة الملـــك عبـــدهللا بن الحســـين بأن يكـــون الشـــباب ذو كلمة مســـموعة وأن يكون 

عماد للمســـتقبل.

10- التقليل من المشاكل التي تحدث للشباب وحلها وتوضيح كيفية التعامل معها.

11- تطوير الجانب الرياضي.

12- تطوير الجانب الثقافي.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- توفير دورات تدريبية والحصول على شهادات دولية معتمدة بأسعار رمزية.

2- تقديم الخدمات وتحسين من القدرات والخبرات لدى الشباب.

3- إشـــراك ذوي اإلعاقـــة فـــي األنشـــطة وإثبـــات دورهـــم تقديـــم جلســـات ومحاضـــرات تهـــدف إلـــى تطويـــر 

مســـتوى المعرفـــة والفكـــر عنـــد الشـــباب.

مصادر عن المبادرة:

https://instagram.com/youth_ -1
creativit?igshid=19zmc0z41vmes

/https://www.facebook.com/YOUTH.CREATIVITY -2

https://www.facebook.com/groups/146833585021790 -3
2/?ref=share

https://t.me/hasonaahmad -4

اسم الفريق: فريق مستقل 
تابع لشبكة المؤسسات 

والمبادرات التطوعية
الدولة: األردن

الهاتف: 776607253
البريد اإللكتروني:

hasonaahmad@gmail.com

25 إبداع شباب
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مصادر عن المبادرة:

https://bevol.org/profile/BeHappy/ -1
membership#content

أهداف المبادرة:

الســـعي إلى نشـــر القيم اإليجابية وأساليب الســـعادة التي تمكن كل 

فـــرد في الوطـــن العربي من تجاوز المحن وخلـــق الفرص من التحديات 

مـــن أجـــل صحة شـــاملة وجودة حيـــاة مترابطـــة بـــكل اتجاهاتها وعلى 

مدى. أبعد 

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- اســـتجابة شـــرائح كبيـــرة مـــن المجتمـــع لهـــذه المبادرة ومـــن كافة 

المســـتويات التعليميـــة واألكاديمـــة.

عـــدد  وزاد  أكثـــر  توســـعنا  ولكـــن   100 عـــن  تقـــل  بمجموعـــة  بدأنـــا   -2

والمنضميـــن. المشـــاركين 

3- لمسنا الفرحة في القلوب.

4-وجدنا تعطشًا كبيرًا لمثل هذه المبادرة التي تبث األمل والسرور  على جميع االعمار.

5- بدأنـــا ننتشـــر  إلـــى أن وصلنـــا إلـــى المناطـــق التي تعانـــي من أزمات وحـــروب ومصاعـــب وكان األثـــر كبيرًا 

لديهـــم رغـــم األلـــم, ولكنـــا كنا بريـــق أمل لهـــم وأدخلنـــا الســـرور والبهجة علـــى الكبيـــر والصغيـــر والطفل 

والشاب. 

اسم الفريق: فريق نادي السعادة 
وجودة الحياة

الدولة: أمريكا
الهاتف: 96560042042

البريد اإللكتروني:
lady_sahar@yahoo.com

26 نادي السعادة وجودة الحياة
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مصادر عن المبادرة:

/https://fb.watch/6jOZAGm7Nq -1

أهداف المبادرة:

تلبية  الحاجة الماسة و المتزايدة إلى العلم في الوقت الحاضر,

ونظرا النتشار فايروس كورونا, 

ونظـــرا لعـــدم توفـــر اإلمكانيـــة الماديـــة عنـــد شـــريحة واســـعة من 

الطالب المنقطعين عن الدراســـة الســـيما  طالب الثانوية العامة 

والعلمي. األدبـــي  بفرعيها 

أطلقـــت المنصـــة الســـورية برنامـــج تعليمـــي مجانـــي قائـــم علـــى 

مســـمى التطوع...يتـــم مـــن خاللـــه تقديـــم المنهـــاج الدراســـي عبـــر 

برامـــج التعليـــم عن بعـــد وخاصة برنامـــج زووم وغالبـــا مايكون في 

المســـاء حيـــث يكـــون الـــكادر والمســـتفيدين قـــد تفرغـــوا نوعا ما.

نهـــدف إلـــى نشـــر ثقافـــة التطوع في كل مـــكان وزمان وخاصـــة بما يخـــص التعليم حتى نصـــل بالمجتمع 

إلـــى مســـتوى عـــال من حـــب الغيـــر ومســـاعدة المحتاجيـــن وإيصال العلـــم لكل محتـــاج بطريقة ســـهلة 

وشـــاملة؛ لتكويـــن مجتمـــع متكامل ثقافيـــا واجتماعيـــا و أكاديميا

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

1- إطالق روابط استقطاب الطالب للتعليم على صفحات المنصة مع اإلعالنات الخاصة بالمنهاج الدراسي.

2- يتم فرز الطالب إلى غرف إلكترونيه خاصة بكل مادة مع مدرسها.

3- ثـــم يتـــم إعطائهـــم البرنامج وأوقات الحضـــور وآلية التدريس وتقســـيم المنهاج كل حســـب اختصاصه 

مـــع فريـــق تنســـيق ذو خبرة يعمـــل على إنشـــاء روابط الـــزووم وإعطائها للمدرســـين والمســـتفيدين، ثم 

يتـــم رفع الجلســـات المســـجلة علـــى الدرايف لســـهولة مراجعته من قبـــل الطالب.

4- شـــعور الطالـــب بأهميـــة التعلم وصول هـــوالء الطـــالب للمرحلة النهائية مـــن الثانوية واســـتعدادهم 

لدخـــول الجامعات نشـــر الوعـــي والثقافة فـــي المجتمع.

5- جيل متعلم ومثقف بأقل التكاليف واإلمكانيات قادر على صقل مهاراتهه؛ لمواجهة الصعوبات بالعلم.

اسم الفريق: المنصة 
السورية للتدريب التطوعي

الدولة: سوريا
الهاتف: 963937137194

البريد اإللكتروني:
nwr536811@gmail.com

27 مشروع تعليم الطالب المنقطعين عن الدراسة
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مصادر عن المبادرة:

https://www.facebook.com/profile. -1
php?id=100053627110254

https://www.instagram.com/international_values_ -2
network/?utm_medium=copy_link

https://youtube.com/channel/UCqh1aUhFITwJQ1G- -3
48KVyvag

http://www.intravan.org -4

أهداف المبادرة:

1- تفعيل القيم المجتمعية وممارستها.

2- غرس القيم وبرمجتها من خالل مناهج التعليم.

3- وضـــع أســـس لبنـــاء قاعدة مشـــتركة وبرامـــج ومشـــاريع قيمية تنفذ 
من قبل أعضاء الشـــبكة الدولية كل في بلده لحث األفراد والمجتمعات 

لممارســـة القيم كمنهج حياة.

نتائج المبادرة / اإلنجازات / األثر المجتمعي:

أوال: برنامج تفعيل القيم وممارســـتها: وهو برنامـــج أعده د.زهير منصور 
المزيـــدي، وتـــم تطويـــره ليعتمـــد فـــي العديد مـــن الجامعات فـــي العديد 
مـــن الـــدول، كدبلوم في مجالي تعزيـــز القيم عبر مناهـــج التعليم، وصيانة 

المجتمعية. القيم 

ثانيـــا: مكتبـــة تفعيـــل القيـــم: تحـــوي المكتبـــة مجموعـــة مـــن الكتـــب في 
مجـــال تفعيـــل القيـــم، وهـــي متاحـــة مجانـــا لألعضاء 

ثالثـــا: برنامـــج مرايـــا: وهـــو معنـــي بوضـــع أســـس بنـــاء قاعدة مشـــتركة 
وبرامـــج ومشـــاريع قابلـــة للتنفيـــد مـــن قبـــل أعضـــاء الشـــبكة، كل وفـــق ثقافـــة بلـــده.  

رابعـــا: االستشـــارات القيميـــة: يقوم أعضاء إدارة الشـــبكة بتقديم االستشـــارات اآلنية اليوميـــة لمن يحتاجها  
من  أعضـــاء المنتظمين في الشـــبكة. 

خامســـا: مســـابقة قمم الدولية: عززت الشبكة لها بمسابقة قيمية ســـنوية اعتمدت فيها األسس اإلبداعية 
عبـــر »تحويـــل القيـــم لمنتجات ومشـــاريع«، وقد اعتمـــدت في اطالقهـــا كتابـــا وفيديوهات توضـــح آلية تحويل 
القيم لمنتجات ، وتجدر اإلشـــارة إلى أن المشـــاركة الســـنوية األولى ســـتعلن نتائجها عبر لجان تحكيم مشكلة 

من أعضاء الشـــبكة وبرئاســـة المحكم الدولـــي  د.زهير المزيدي .

سادســـا: ملتقـــى التعـــاون اليمنـــي األردني: ملتقى مشـــكل من مجموعـــة تعاونية منبثقة عن الشـــبكة الدولية 
للقيـــم تهـــدف إلـــى مد جســـور التعـــاون بيـــن معلمات مراكـــز تحفيـــظ القـــرآن باليمن مـــع المشـــرفة التربوية 
بجمعيـــة المحافظـــة علـــى القـــرآن الكريـــم فـــي األردن، بغـــرض تطويـــر مهـــارات المعلمـــات فـــي البلديـــن في 

مجـــاالت تحفيـــظ القـــرآن وعلومه. 

ســـابعا: برنامـــج مـــن التحفيظ إلى التشـــغيل: المعنـــي بهذه الخدمـــة مراكز تحفيـــظ القرآن في جميـــع عالمنا 
االســـالمي ، حيـــث انبـــرت مجموعة مـــن مراكز تحفيظ القـــرآن في أكثر من دولة لالســـتفادة من مســـار التعزيز 
لمراكـــز التحفيـــظ لالنطالقة نحو مســـارات تشـــغيل قيـــم القـــرآن ومفاهيمه، كما تهـــدف إلى تبـــادل الخبرات 

وتطويـــر مهـــارات العاملين فـــي هذه المراكـــز لينعكس على ســـلوك الحافظين فـــي مجتمعاتهم. 

اسم الفريق: الشبكة الدولية 
للقيم - شبكة تطوعية عبر 

االنترنت
الدولة: الكويت

الهاتف: 96599290092
البريد اإللكتروني:

almazeedizuhair@gmail.com

28 تفعيل القيم وممارستها



المبادرات الجامعية

البلدجهة التنفيذاسم المبادرة

األردنالجامعة الهاشميةمبادرة إبصار القلوب

سورياجامعة حلب الحرةفريق شريان التطوعي

سوريافريق المنار الخيريمن الكتاب نبدأ وإلى العمران نمضي

توعية المجتمع واألسر في التعامل مع ذوي االحتياجات 
الخاصة

سوريافريق سيما جامعة حلب الحرة

هناك أمل
تجمع الطلبة في ازمير )جامعات 

ازمير الحكومية(
تركيا

تركياهيئة طاب سوريامعرض هيئة طاب سوريا األول

من الطالب إلى الطالب
فريق آفاق الطبي -كلية الطب 

البشري جامعة حلب
سوريا

نادي معلمون مبدعون، لتطوير واقع التربية في تونس، 
والنهوض بالمدارس االبتدائية الريفية.

  المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا 
الطاقة بجامعة قفصة. 

تونس

“Safe and Nutritious Food Awareness Program” It 
was about Whole grains and their Health benefits.

 University of Delhiالهند

سورياكلية طب األسنان جامعة إدلبما نقص مال من صدقة

النادي السعودي بمدينة شفيلد
الملحقية الثقافية بلندن، وزارة 

التعليم بالمملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة

اليمنفريق طالب العلم النطوعيفعاليات اليوم العالمي للتطوع في الكليات الجامعية

العراقفريق جامعة األنبار التطوعيإلقاء محاضرات ومتابعة الحاالت لمصابي فايروس كورونا

ندوة علمية توعوية لفائدة طاب وطالبات الجامعة
نادي المواطنة والتسامح بكلية 
العلوم القانونية واإلقتصادية 
واإلجتماعية -أيت ملول -أكادير

المغرب

قافلة إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية ) مدرسة والد 
علي جماعة أقرمود نواحي الصويرة - المغرب ( انمودجا

نادي المواطنة والتسامح بكلية 
العلوم القانونية واإلقتصادية 
واإلجتماعية -أيت ملول -أكادير

المغرب

تركياجامعة رشد االفتراضيةدراسة تطبيقية حول جامعة رشد االفتراضية

اعادة تهيئة مدرسة عمومية
 Club Réussite D’étudiant -

Fsjes A.M
المغرب

بعطائكم دافئون

Club Art Culture Gestion كلية 
العلوم القانونية و االقتصادية 
واالجتماعية أيت ملول ابن زهر 

أكادير

المغرب
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المبادرات المجتمعية

البلدجهة التنفيذاسم المبادرة

رسالة وطن
منصة نحن التطوعية التابعة 

لمؤسسة ولي العهد
األردن

األردنفريق تآلف لتربية الخاصةفريق تآلف

األردنجمعية أصايل بدر الخيريةحراس األرض

تركيافريق إحياء الشبابيفريق إحياء الشبابي

المغربوريدحملة وريد للتبرع بالدم

تركيامنظمة شقائق النعمانعمل تطوعي

األردنفريق شباب التغيير التطوعيفريق شباب التغيير التطوعي

مبادرة )إجال( الحتراف التطوع في مجال كبار السن في 
الدول العربية

مركز إجال لخدمات كبار السن عضو 
الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

البحرين

تركيافريق لسا الدنيا بخيرفريق لسا الدنيا بخير

تركيافريق إنسان التطوعي في مرسينإصرار

جبر الخواطر
سوريين بالغربة / الفريق ال يتبع الي 
جهة وغير مرخص عبارة عن مجهود 

شخصي لخدمة النازحين
تركيا

سوريافريق بصيرة التطوعيفريق بصيرة التطوعي

نادي اللغات
فريق شباب االتحاد التطوعي انحاد 

قيادات المرأة العربية
األردن

إلهام تعاون
إلهام تعاون التابع لشبكة العمانية 

للمتطوعين تعاون
عمان

بالعلم نرتقي
فريق التقينا فارتقينا التطوعي 

الشبابي
لبنان

تركيافريق األيادي الخضراء البيئيمبادرة نزرع شجرة برًا للوالدين

األردنمؤسسة كاكا الفنيةهالة وهادي

”قلب األم يجمعنا”
جمعية الشقائق وهي جمعية 
نسائية مستقلة تهتم بقضايا 

المرأة واألسرة في مدينة مكناس
المغرب

EcoKids OnlineEcoKidsقطر

األردنمشروعي نور -مدارس ميار الدولية”مشروعي نور ” التعليم حق للجميع“
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البلدجهة التنفيذاسم المبادرة

سورياالفريق الطبي للمبادرةمبادرة متطوعين ضد كورونا

مركز القدرات الذاتية للتدريب واالستشارات
أكاديمية اإلبداع المعرفي 

للتدريب
األردن

السعوديةمنصة استثمر وقتكمنصة استثمر وقتك

تنظيف مقبرة
فريق خير أمة النسائي التطوعي 
سلطنة عمان/ والية صور تابع 

لنادي صور الرياضي
عمان

مخيمات النور لطب العيون
فريق بناة المستقبل تابع 

لجمعية بناة مستقبل مشرق 
اإلجتماعية المكتب الوالئي ادرار

الجزائر

سوريامنظمة بنيانمبادرة رفق

األردنجمعية باب الخيرصفحتك بيضا

تطبيق المناهج الكشفية ودمجها في الحياة الرعائية ”الداخلية” 
تحت شعار الكشفية ... حياة تعاش وليست كلمة تقال!

الوحدة الكشفية في دار األيتام 
اإلسامية

لبنان

حدوتة االعامية

hadouta media حدوتة ميديا 
جهة رسمية مسجلة ملكية 

فكرية في وزارة االقتصاد لبنان 
وعلم وخبر وزارة االعام في لبنان

لبنان

بسمة في يوم عرفة
ملتقى هيا ياشباب تابع التحاد 
الملتقيات الشبابية التطوعية 

بحضرموت
اليمن

روضة البوادر لاطفال بالجوادة
ملتقى بوادر الخير بالجوادة - وادي 

سر - مديرية القطن - حضرموت
اليمن

تركيافريق رمق التطوعيحملة كمثل الجسد الواحد

Women’s micro enterpreneueship is the main gate-
way for development

المغربشبكة نساء األطلس

سوريامدرسة النخبة الخاصةتكسي رمضان

الكويتفريق معاكم بالخير التطوعيمبادره مساعده االسر المتعففه وااليتام

الكويتاالعتماد الدولي للعمل التطوعيبستان قلم



توصيات
المؤتمر
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مؤتمر بيفول الدولي األول

تطوير التطوع في الجامعات..
استشراف المستقبل  وابتكار  البدائل

األول،  االلكتروني  الدولي  المؤتمر  يومين،  مدى  وعلى  للتطوع،  بيفول  منصة  عقدت 
بعنوان تطوير التطوع في الجامعات، وبشعار: استشراف المستقبل وابتكار البدائل، 

وقد اشترك في المؤتمر أكثر من ألفي مشتركًا من 51دولة، يتكلمون بثالثين لغة، مع 
تأمين الترجمة الفورية، وقدمت خالله ونوقشت مجموعة من أوراق العمل وعروض 

التجارب التطوعية في القطاع الجامعي.

وبحمد هللا تم استقبال ما يزيد عن 24 ورقة بحثية، وأكثر من 140 تجربة للعرض، غطت 
كافة المحاور، وقد تم اختيار األوراق التي قدمت للعرض في المؤتمر بناء على معايير 
موضوعية ليتم اختيار ورقة عن كل محور للعرض المباشر، وعدد 5 آوراق بحثية للنشر 

في كتيب المؤتمر.

ومما استنتجته اللجنة، أن البحث في التطوع عامة، وفي اشراك المجتمع الجامعي في 
الدراسات  من  مزيدًا  الباحثون  فيه  يبذل  أن  بحاجة  زال  ما  الهام،  الحيوي  الحقل  هذا 
المتعمقة، وتقديم حلول عملية وابتكارية لها عالقة بتطور التقنيات الحديثة، من أجل 

اللحاق بركب التقدم العلمي والمعرفي أسوة بباقي العلوم المتطورة.

اعتباره  المؤتمر ونقاشاته، ما يمكن  العلمية من خالل فعاليات  اللجنة  واستخلصت 
عامة،  التطوعي  العمل  بتطوير  للمهتمين  عمل  أجندة  تشكل  عملية،  توصيات 

والجامعي بصفة خاصة، ولخصتها بالتوصيات التالية:

توصيات 
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تفاعلي  كمنتدى  التفاعلي  بيفول  منتدى  واعتماد  بإطالق  التوصية، 
يتولى مهمة تعزيز التواصل والتفاعل بين األعضاء، وتوصيل الفئات 
للقياس  قابلة  احترافية،  شبه  مرحلة  الى  التشبيكية  والخدمات 

والمعيارية.

توصية

كدليل  الجامعات،  في  التطوعية  المبادرات  دليل  وتصميم  إعداد 
إرشادي جامعي للمبادرات في العمل التطوعي والريادة االجتماعية، 
وتنويع المجاالت، وتعزيزها بنماذج من التطبيقات العملية الناجحة.

توصية

التطوعية، ككيان اعتباري  الدولي للمبادرات  البنك  التوصية بإنشاء 
معنوي، يشكل خزانًا معرفيًا وعمليًا مرفقًا بأدواتها وتدريبها الالزم، 
لتجميع  بيفول  منصة  وترشيح  وتبادلها،  عالميًا،  الخبرة  لنشر 
معتبرة  فنية  معايير  وفق  العالم  أنحاء  من  التطوعية  المبادرات 

وتوجيهها لجهات مانحة.

توصية

لتكون  االحترافي،  للتطوع  الرقمية  الدولية  بيفول  أكاديمية  إطالق 
والقدرات  المهارات  بناء  في  متخصصة  مهنية  رقمية  أكاديمية 
الشهادات  من  والتدريبية،  العلمية  شهاداتها  ولتكون  التطوعية، 
والتطوعي  عمومًا،  اإلنساني  العمل  مجال  في  المعتبرة  المعيارية 

خصوصًا.

توصية

مع  للمتطوعين،  عالمي  اتحاد  أو  شبكة  وتأسيس  إلطالق  السعي 
فروع في كل الدول والمجتمعات، وهيئات عضوية وعملية مختلفة، 
معينة.  مجاالت  أو  قطاعات  في  التخصصي  للتطوع  غرف  وتنظيم 
كالتطوع التعليمي، والتطوع في الخدمة العامة، والتطوع في تطوير 
وتدريب  وتوجيه  لدعم  بهيئة  يلحق  كما  الريفية..الخ،  الزراعة 

المتطوعين – لالرتقاء باألداء التطوعي حول العالم.

توصية
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وهللا الموفق.            صدرت في 10/ 7/ 2021م

التوصية بإطالق جائزة بيفول الدولية األولى لتقدير العمل التطوعي، 
الحاضنة  المؤسسة  التطوعية/  (الشخصية  فئات  لعدة  وتكون 
للتطوع  الراعية  الحكومة  التطوعي/  البرنامج  أو   التجربة  للتطوع/ 

بالتسهيالت والخدمات..إلخ)

توصية

كما نهيب بالجامعات المشاركة خاصة والجامعات عامة بالتعاون مع 
مثل هذه المؤتمرات التفاعلية التي توصل صداها للعالم في أقصر مدة 
من أجل تبادل المعرفة واكتساب الخبرات واإلسراع في تبنيها ألجل 

تحقيق الفائدة العامة على أوسع نطاق.

توصية

ادارة  بيفول،  لمنصة  والتحية،  بالشكر  بالمؤتمر،  المشاركون  يتجه 
على  وخيرية،  وخاصة  حكومية  من  الراعية،  وللجهات  عمل،  وفرق 

المجهود الكبير في تحقيق هذا المؤتمر، ونتائجه وتوصياته.
توصية

وتنويع  سنويًا،  للتطوع  الدولي  بيفول  مؤتمر  عقد  بتكرار  التوصية 
مواضيعه، وتكميله، بمنتديات تحفيزية، وورش تدريبية، وندوات اطالع 

على الجديد، على مدار العام والفصول.
توصية

خالل  تحققت  التي  والمنجزات،  والتجارب  الخبرات  بترصيد  التوصية 
سنتي جائحة كورونا، وما رافقها من اإلسهام التطوعي الريادي في كل 
االحترافي  االعتبار  برد  أسهم  بما  والدول،  والمجتمعات  القطاعات 
كعمل  إليه  النظر  ضبابية  من  وأخرجه  للتطوع،  والخدمي  واالنتظامي 

ارتجالي ال يعتد به أو بنتائجه.

توصية
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