
حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

و 2009ُٚبٚش 

دساعخ اعزؽالػٛخ

انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘



يب ْٕ انؼًم انزطٕػٙ؟

 يفٕٓو انزطٕع

ٙيشاؽم انؼًم انزطٕػ

ٙرظُٛف انؼًم انزطٕػ

نًبرا َزطٕع؟

دساعبد ؽٕل انزطٕع

ّانزؼشف ػهٗ َظشح انًزطٕػبد ٔانًششفبد َؾٕ انؼًم انزطٕػٙ ٔأًْٛز

 ٙرؾذٚذ أْى األعجبة انزٙ دفؼذ انًزطٕػبد  نهؼًم انزطٕػ

ػشع يقزشؽبد نضٚبدح يغبًْخ أفشاد انًغزًغ فٙ األػًبل انزطٕػٛخ

فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘ انزؽٕع              و 2009ُٚبٚش آل انشٛخ ثٍ ػجذانشحًٍ حصخ ثُذ يحًذ. د

أْذاف ٔسقخ انؼًم



 يؼبَٙ ثكم ٔصٛقًب اسرجبطًب اسرجطذ ئَغبَٛخ يًبسعخ انزطٕػٙ انؼًم

.انجششٚخ انًغًٕػبد كم ػُذ انظبنؼ ٔانؼًم انخٛش

  .آخش ئنٗ يغزًغ يٍ ٔدٔافؼّ ٔارغبْبرّ ٔشكهّ ؽغًّ فٙ ٚخزهف

 انكٕاسس أٔقبد فٙ ٔٚضٚذ ٔانٓذٔء، االعزقشاس فزشاد فٙ ٚقم :انحجى

.ٔانؾشٔة ٔانُكجبد

.ثبنًبل رجشػًب أٔ يًُٓٛب أٔ ٔػؼهًٛب ٚذًٔٚب عٓذًا ٚكٌٕ قذ :انشكم

 اعزًبػٛخ أَشطخ فٙ انذٔنخ قجم يٍ يٕعًٓب أٔ رهقبئًٛب ٚكٌٕ قذ :االرجبِ 

.رًُٕٚخ أٔ رؼهًٛٛخ أٔ

.عٛبعٛخ أٔ اعزًبػٛخ أٔ َفغٛخ دٔافغ ركٌٕ قذ :انذٔافغ

فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘ انزؽٕع              و 2009ُٚبٚش آل انشٛخ ثٍ ػجذانشحًٍ حصخ ثُذ يحًذ. د

يب ْٕ انؼًم انزؽٕػٙ؟



  طٕاػٛخ انُبط يٍ عًبػخ أٔ انفشد ثّ ٚقٕو ئساد٘ عٓذ ْٕ•

.نهًغزًغ خذيبرٓى ثزقذٚى ٔاخزٛبسًا

 ٔيإاصسح نًغبػذح ػًهّ ئطبس خبسط انفشد ٚقذيٓب انزٙ انخذيبد•

 ْزِ رؼٕد أٌ ػهٗ يشدٔد أٔ يُفؼخ أل٘ رٕقؼّ دٌٔ اٜخشٍٚ

.ككم انًغزًغ ػهٗ ثبنخٛش انخذيبد

 اإلَغبَٙ انٕعّ ٔئثشاص انزؼبٌٔ رأكٛذ ئنٗ رٓذف اعزًبػٛخ ؽشكخ•

  طٛت ػٍ ٔانؼطبء انجزل فٙ انزفبَٙ ٔأًْٛخ االعزًبػٛخ نهؼالقبد

.اٜخشٍٚ عؼبدح عجٛم فٙ خبطش

فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘ انزؽٕع              و 2009ُٚبٚش آل انشٛخ ثٍ ػجذانشحًٍ حصخ ثُذ يحًذ. د

(Volunteering)يفٕٓو انزؽٕع 



:انًشحهخ انزقهٛذٚخ 

 انؼًم ٔأػزًذ انذٔنخ أَشطّ نكبفّ انزأعٛظ يشؽهّ عجقذ انزٙ ْٙ   

 ٔكبٌ ػبئهّٛ أٔ فشدّٚ عٕٓد خالل يٍ انجش أػًبل ػهٙ فٛٓب انزطٕػٙ

.انخٛشٚخ األَشطخ ْزِ فٙ ثّ ٚغزٓبٌ ال دٔس نهًشأح

: االَزقبنٛخ انًشحهخ

 ٔخذيبرٓب أعٓضرٓب نزأعٛظ انذٔنخ عٕٓد يغ انًشؽهخ ْزِ رضايُذ    

 نٕصاسح ربثؼّ االعزًبػٛخ ٔانزًُٛخ انشػبٚخ نشإٌٔ ئداساد ٔرأعٛظ

 االعزًبػٛخ انشئٌٕ

انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

يشاحم انؼًم انزؽٕػٙ



: انؼًم انزؽٕػٙ انفشد٘

.ْٕٔ ػًم أٔ عهٕك اعزًبػٙ ًٚبسعّ انفشد يٍ رهقبء َفغّ      

 

:انؼًم انزؽٕػٙ انًؤعغٙ

ْٕٔ أكضش رقذيًب يٍ انؼًم انزطٕػٙ انفشد٘ ٔأكضش رُظًًٛب ٔأٔعغ       

.رأصٛشًا فٙ انًغزًغ

انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

رصُٛف انؼًم انزؽٕػٙ



فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘ انزؽٕع              و 2009ُٚبٚش آل انشٛخ ثٍ ػجذانشحًٍ حصخ ثُذ يحًذ. د

ا َزؽٕع؟رنًب

انشؼٕس ثبنقذسح 

ػهٗ إحذاس رغٛٛش

رؼّهى يٓبساد

جذٚذح 

رًُٛخ االحزشاو

ٔانضقخ انزارٛخ 

يًبسعخ ْٕاٚخ 

خبصخ ثبنًشبسكخ 

يغ اٜخشٍٚ

انزؼشف ػهٗ 

انًجزًغ ٔقعبٚبِ

انزؼجٛش ػٍ 

االنزضاو ثقعٛخ

يؼُٛخ 

 رحقٛق ٔاجت

دُٚٙ ٔاجزًبػٙ 

ٔإَغبَٙ

انًغبًْخ فٙ

ثُبء انًجزًغ 



فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘ انزؽٕع              و 2009ُٚبٚش آل انشٛخ ثٍ ػجذانشحًٍ حصخ ثُذ يحًذ. د

دساعبد  حٕل انزؽٕع  

  انًٕعٗ ٔحغٍٛ انجؼفش ٔحجٛت انهًٕٚٙ أحًذ .د  ثٓب قبو اعزؽالػٛخ دساعخ•

 أثشص ٔيٍ ْـ1429 ػبو االحغبء فٙانزؽٕػٙ انؼًم ثؼُٕاٌ انششٚذح ٔػجذاهلل

   اجزًبػٛخ  انزؽٕػٙ نهؼًم انذٔافغ يٍ %48 أٌ انذساعخ، إنّٛ رٕصهذ يب

 دُٚٛخ انزٕانٙ ػهٗ كبَذ فقذ األَشؽخ أيب رارٛخ %4ٔ دُٚٛخ يُٓب 67%

 انؼًم ػٍ انؼضٔف أعجبة ٔػٍ رؼهًٛٛخ صحٛخ، يبنٛخ، رشثٕٚخ، ،خٛشٚخ،

  ٔقهخ انزشجٛغ ظؼف ثغجت كبَذ % ٢٣ٔ رارٙ اَشغبل %73 انزؽٕػٙ

.انزٕػٛخ ٔقهخ َغجبوالا قهخ ثغجت %٥٢ٕ ،انذػى

 ْٛئخ رأعٛظ ظشٔسح ػهٙ انؼُٛخ أفشاد اجًبع كبٌ حٛش2003 ػشثٛبد دساعخ•

 يغ ػًهٓى، ٔرقٛٛى ٔرٕجٛٓٓى ٔرذسٚجٓى انًزؽٕػٍٛ ثشؤٌٔ رٓزى جًؼٛخ أٔ

 ظًٍ يٕاد ُْبك ركٌٕ أٌ  إنٗ ثبإلظبفخ انًجزًغ فٙ انزؽٕع صقبفخ َشش

.اجزًبػٛخ خذيخ ًٚضم ألَّ ٔأعبنٛجّ ثبنزؽٕع رٓزى انذساعٛخ انًُبْج



فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘ انزؽٕع              و 2009ُٚبٚش آل انشٛخ ثٍ ػجذانشحًٍ حصخ ثُذ يحًذ. د

دساعبد حٕل انزؽٕع
أٌ رجٍٛ و2007”األْهٛخ نهًُظًبد انؼشثٛخ انشجكخ" ثٓب قبيذ يٛذاَٛخ دساعخ 

 ثبنؼًم اْزًبيب انفئبد أقم ْى ػبيب 30 إنٗ 15 عٍ يٍ انؼشثٙ انشجبة
 ػذح إنٗ انزؽٕع ػٍ انؼشثٙ انؼبنىفٙ انشجبة إحجبو أسجؼذ كًب انزؽٕػٙ
:يُٓب أعجبة،

ٔثش انزؽٕع سٔح صسع دٌٔ ثبنزؼهٛى فقػ رٓزى أصجحذ انزٙ األعشٚخ انزُشئخ 
.اٜخشٍٚ ٔيغبػذح االَزًبء

ٌػهٗ ٚشجغ يب كم يٍ خبنٛخ ركٌٕ ركبد ٔانجبيؼبد انًذاسط ٔأَشؽخ يُبْج أ 
  .انحقٛقٙ انزؽٕػٙ انؼًم

أجٛبال خهق إنٗ أدٖ انزؼهًٛٛخ ٔانًؤعغبد األعشح يٍ كم فٙ انزؽٕع غٛبة 
. ٔأًْٛزّ انزؽٕع نًفٕٓو انٕػٙ نذٚٓب نٛظ

رذفغ انزٙ األعجبة يٍ انشجبة يؼظى يُٓب ٚؼبَٙ انزٙ االقزصبدٚخ انعغٕغ 
.نهزؽٕع كبٍف ٔقذ ٔجٕد ػذو ثبنزبنٙ ٔ ثّ ٔاالَخشاغ ػًم ػٍ نهجحش انجؼط

ٌنًخبؼجخ انًٓبسح نذٚٓب نٛظ انؼشثٙ انؼبنى فٙ األْهٛخ انًؤعغبد يؼظى إ 
  انشجبة رحفٛض ٔثبنزبنٙ نهزؽٕع ٔيخصص يُظى ثشَبيج ٔػًم انشجبة

 حبٔنٕا انزٍٚ انشجبة ثؼط أٌ حزٗ نهزؽٕع، إنٛٓى انزْبة ػهٗ رشجٛؼٓى
 أٔ انزخؽٛػ عٕء ثغجت عٛئخ خجشاد نٓى كبَذ انًؤعغبد ثؼط فٙ انزؽٕع

   .يًٓخ غٛش أػًبل إعُبدْى أٔ انًؼبيهخ فٙ االكزشاس ػذو

.



:رى رٕصٚغ اعزجٛبٌ ػهٗ ػُٛخ ػشٕائٛخ ػٍ ؼشٚق االَزشَذ ٔانزٕصٚغ انًجبشش 

يزؽٕػخ 137انًشبسكبد فٙ اإلجبثخ •

 25نفئخ %  38 ٔعُّ  25إنٗ  20ثٍٛ % 40كبٌ رٕصٚغ انفئخ انؼًشٚخ •

عُّ  30ٔانجبقٙ نالرٙ ٚضدٌ ػٍ  30إنٗ عُخ 

%  67ثهغذ َغجخ انغٛش يزضٔجبد أكضش يٍ •

%39ثهغذ َغجخ انؽبنجبد حٕانٙ •

%  75َغجخ حبيالد انجكبنٕسٕٚط حٕانٙ •

انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

َزبئج اعزؽالع انًزؽٕػبد



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

َؼى ال

%78.1

%21.9

انؼًم فٙ انًجبل انزؽٕػٙ



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

ثًباٜخشٍٚيغبػذح

اعزطٛغ

اَغبَٙٔاعتأٔػًم ٔرقذٚىثُشبطبدانقٛبو

يقبثمثالخذيبد

%56.20

%27.70

%21.90

يفٕٓو انزؽٕع يٍ قجم انًزؽٕػبد  



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

انًغزًغرفٛذأػًبل ٔٚإد٘ٔيفٛذسائغػًم

انغؼبدحئنٗ

انًغزًغٔرشاثططهخ

%38

%32.1 %31.4

أًْٛخ انزؽٕع يٍ قجم انًزؽٕػبد  



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

شخظٛخفٕائذ اٜخشٍٚيغبػذح ػالقبدركٍٕٚ

يزُٕػخ

ٔاألعشانضٕاة

%43.8

%33.6

%21

%16.8

فٕائذ انزؽٕع يٍ ٔجٓخ َظش انًزؽٕػبد  



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

أعجٕػٍٛيٍاقم فأكضشأعجٕػٍٛيٍ فأكضششٓش شٓشٍٚيٍأكضش

%19.7

%10.9

%16.8

%29.2

رٕصٚغ انًزؽٕػبد حغت فزشاد انزؽٕع



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

طجبؽٙ يغبئٙ األعجٕعَٓبٚخ

%23.4

%39.4

%14.6

رٕصٚغ انًزؽٕػبد حغت أٔقبد انزؽٕع



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

يٛذاَٙ فٙيشبسكخ

أَشطخ

أخشٖ يكزجٙ عًغ

انزجشػبد

ؽًالد

رٕػٛخ

%24.1

%21.2

%14.6

%6.6 %6.6
%5.8

رٕصٚغ انًزؽٕػبد حغت ؼجٛؼخ انؼًم انزؽٕػٙ



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

أخشٖ

انزقبسٚشكزبثخ

االعزشبسادرقذٚى

نغبٌػؼٕٚخ

رجشػبدعًغ

ٔيإاصسحرشغٛغ

رٕػٛخؽًالد

اعزًبػٛخخذيبد

اإلداسٚخاألػًبل

%20.4

%26.3

%35

%43.8

%45.3

%46.7

%47.4

%54.7

%54.7

انًجبالد انزٙ رفعهٓب انًزؽٕػبد  



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

َؼى ال

%76.5

%23.5

يذٖ يشبسكخ األْم ٔاألصذقبء فٙ األػًبل  

انزؽٕػٛخ



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

انؼًمْزايٍٚغزفٛذٔااًٌٚكٍاقبسةنٕعٕد

اٜخشٍٚيغانخبطخػالقبرٙفٙنٛخذيُٙ

انًذسعخقجميٍانزشغٛغ

األْمقجميٍانزشغٛغ

انزارٛخانغٛشحفٙنٕػؼّ

انًغزًغقجميٍنهًزطٕػبدانًؼُٕ٘انزقذٚش

انغًؼٛبدفٙانزطٕػٛخاالػًبلػٍيؼهٕيبدرٕفش

انزطٕػٙانؼًمفٙقذٔحنشؤٚزٙ

انفشاؽٔقذنًهئ

انزخظضيغبلفٙانخجشحنكغت

ئَغبَٙيٕقف

ٔانضٕاةاألعشنكغت

%4.4

%14.6

%16.1

%19.7

%21.1

%23.4

%24.1

%33.6

%34.4

%39.4

%59.1

%97.8

دٔافغ انزؽٕع يٍ ٔجٓخ َظش انًزؽٕػبد  



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

أخشٖ

انخٛشٚخنهغًؼٛبدانًزبؽخاإليكبَبدػؼف

انؾٛبرٛخانًشبغمكضشح

انزطٕػٛخانًغبالدفٙانزًٛضنزٔ٘انزؾفٛضأشكبلػؼف

انًزطٕػبدرفؼهٓبانزٙٔاألػًبلانًزٕفشحانًٓبويؾذٔدٚخ

األػؼبءيشبسكخٔػؼفانخٛشٚخانغًؼٛبدئداساديغبنظ

عبثقخعهجٛخرغبسة

نهزطٕعانٕقذٔعٕدػذو

ثّٚقٕيٕاأًٌٚكٍانز٘انؼًمألًْٛخرقذٚشْىػذو

انزطٕػٛخثبألَشطخانزؼشٚفػذو

االنزضايبديٍانخٕف

ٔانًغزًغاألعشحرشغٛغػذو

اإلػاليٛخانجشَبيظقظٕس

انظغشيُزانًغزًغأثُبءثٍٛانزطٕعسٔػثشػذو

%6.6

%19.7

%21.2

%24.8

%25.5

%27

%29.2

%32.8

%33.6

%34.3

%48.9

%49.6

%67.2

%77.4

أعجبة قهخ االْزًبو أٔ االثزؼبد ػٍ انؼًم 

انزؽٕػٙ يٍ ٔجٓخ َظش انًزؽٕػبد



اعزجٛبٌ ٔصع ػهٗ ػُٛخ يٍ يٕظفبد انجًؼٛبد انخٛشٚخ فٙ انشٚبض 

:ٔقذ كبَذ خصبئص انؼُٛخ ػهٗ انُحٕ انزبنٙ

 حٕانٙ   ٔعُخ  25ٔ30نهًٕظفبد يب ثٍٛ %  50: انفئخ انؼًشٚخ
عُّ 30نهًٕظفبد انالرٙ ٚضدٌ ػٍ % 18

ٙ56حٕانٙ  َغجخ حبيالد انجكبنٕسٕٚط: انًؤْم انذساع  %
%27ٔانضبَٕ٘ % 15ٔانذثهٕو 

خًظ  ٔنًٍ كبَذ خجشرٍٓ يب ثٍٛ عُّ % 41: عُٕاد انخجشح
.عُٕاد 10ٔ 5نًٍ كبَذ خجشرٍٓ يب ثٍٛ %  38عُٕاد 

أششفٍ ػهٗ يزؽٕػبد ثشكم يجبشش% 80حٕانٙ : أإلششاف

انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

َزبئج اعزؽالع انًٕظفبد  



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

َؼى ال

%94.1

%5.9

رقذٚى ٔصف نهذٔس ٔانًٓبو انًؽهٕثخ يٍ 

انًزؽٕػبد



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

َؼى ثؼغُْبك

انزغبسة

اؽٛبَب ال

%55.9

%17.6 %17.6

%2.9

ٔجٕد َظبو نزشجٛغ انًزؽٕػبد



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

سعًٙؽفمفٙ انًإعغخداخمٚزى اؽٛبَب ال

%61.80

%17.60
%14.70

%2.90

ركشٚى انًزؽٕػبد



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

األػؼبءيشبسكخٔػؼفانخٛشٚخانغًؼٛبدئداساديغبنظ

أخشٖ

انًزطٕػبدرفؼهٓبانزٙٔاألػًبلانًزٕفشحانًٓبويؾذٔدٚخ

انؾٛبرٛخانًشبغمكضشح

انزطٕػٙانؼًمػهٗانًزشرجخاالنزضايبديٍانخٕف

انزطٕػٛخانًغبالدفٙانزًٛضنزٔ٘انزؾفٛضأشكبلػؼف

انزطٕػٛخنألػًبلانًغزًغفٙاألعشحرشغٛغػذو

%11.8

%14.7

%17.6

%20.6

%23.5

%23.5

%29.4

%29.4

%32.4

%35.3

%35.3

%50

%58.8

%70.6

أعجبة قهخ االْزًبو أٔ االثزؼبد ػٍ انؼًم 

انزؽٕػٙ يٍ ٔجٓخ َظش انًٕظفبد



انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

يقزشحبد أفشاد انؼُٛٛخ نزشجٛغ انؼًم انزؽٕػٙ 

فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘

انزطٕػٙانؼًمصقبفخَشش

انزطٕػٛخاألػًبلػهٗانًٕظفٍٛرشغٛغ

انزطٕػٛخاألػًبلفٙنهًشبسكخٔاػغَظبؤعٕد

فٙانًإعغبدػهٗانًششفٍٛطالؽٛبدرؾذٚذ

انًغزًغ

%58.8

%64

%61.8

%26.5

%86.9

%62

%57.7

%25

انًزطٕػبد انًٕظفبد



 يغزٕٖ ػهٗ  انزطٕػٙ االعزًبػٙ انؼًم يفبْٛى انزؼهًٛٛخ انًإعغبد رج1ُٙ.

  .ٔانغبيؼبد انًذاسط

 انذٔل أغهت فٙ يزٕافشح آنٛخ ْٔٙ انًزطٕػٍٛ، نزٕعّٛ يشاكض رأعٛظ2.

  .(فهغطٍٛ –األسدٌ) انؼشثٛخ انجهذاٌ ثؼغ ٔفٙ انًزقذيخ

. انشجبة ثٍٛ رطٕػٙ ػًم ألفؼم انغٕائض رخظٛض3.

 األدنخ خالل يٍ انًٕعٕدح انخٛشٚخ ٔانًإعغبد ثبنغًؼٛبد انزؼشٚف 4.

.ٔدػًٓب َٔششْب انزؼشٚفٛخ

 انؾكٕيٛخ أعٓضرٓب خالل يٍ انزطٕػٙ ثبنؼًم انزٕػٛخ نؾًالد انذٔنخ دػى5.

.انؼبيخ ٔيإعغبرٓب

انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش آل انشٛخ ػجذانشحًٍحصخ ثُذ يحًذ ثٍ . د

آنٛبد نضٚبدح يغبًْخ األفشاد فٙ األػًبل 

انزؽٕػٛخ



  .َٔششِ انزطٕػٙ انؼًم دػى فٙ ثبنًغبًْخ  اإلػالو ٔعبئم يطبنجخ6.

  فٙ األٔنٕٚخ ئػطبء خالل يٍ انزطٕػٛخ األػًبل ػهٗ انًٕظفٍٛ رشغٛغ7.

.انًغزًغ فٙ.انزطٕػٙ انؼًم فٙ انًشبسكخ َغجخ  ػهٗ ثُبء انزقذٚش

 يشاكض رشغٛغ خالل يٍ انخٛش٘ انؼًم نزطٕٚش ٔانجؾٕس انذساعبد رشغٛغ8.

.انًغبل ثٓزا نالْزًبو انجؾٕس

 فشص ئٚغبد ٚكفم ثًب انزطٕػٙ نهؼًم انًُظًخ ٔانزششٚؼبد انقٕاٍَٛ رطٕٚش9.

.االعزًبػٙ ثبنؼًم انًزظهخ انقشاساد ارخبر فٙ انشجبة نًشبسكخ ؽقٛقٛخ

 األيى نًُظًخ انؼبيخ انغًؼٛخ أقشرّ ٔانز٘ نهزطٕع انؼبنًٙ ثبنٕٛو انزؼشٚف 10.

 ػهٗ نهزطٕع انؼبنًٙ اإلػالٌ ٔرٕصٚغ  ػبو كم يٍ دٚغًجش 5 ٕٚو انًزؾذح

.ٔانغبيؼبد انًذاسط طالة

انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش آل انشٛخ ػجذانشحًٍحصخ ثُذ يحًذ ثٍ . د

آنٛبد نضٚبدح يغبًْخ األفشاد فٙ األػًبل 

انزؽٕػٛخ



  ػهٗ َٕػٓب يٍ األٔنٗ انغبئضح كَٕٓب انزطٕػٙ نهؼًم انشبسقخ عبئضح•

  رذػى انزٙ انؼشثٙ ٔانؼبنى  انًزؾذح انؼشثٛخ  اإليبساد دٔنخ يغزٕٖ

  .رخظٛض دٌٔ عٕاَجٓب كبفخ يٍ انزطٕػٛخ انغٕٓد ٔرشغغ

. انكٕٚذ ثذٔنخ انزطٕػٙ انؼًم نشػبٚخ انٕقذ ٔقف يششٔع •

  انؼًم فٙ يخزظٌٕ (يذاد) ٔاألثؾبس نهذساعبد انذٔنٙ انًشكض •

  ثبنًؼهٕيخ ٔدػًٓى انقشاس طبَؼٙ نذٖ دٔسِ ئثشاص خالل يٍ انخٛش٘،

  ٔاؽزشافٛخ ػهًٛخ أعظ ػهٗ انًجُٛخ اإلعزشارٛغٛخ ٔانذساعبد انًٕصقخ

  انذائًخ  انششاكخ يٍ ئطبس فٙ ٔيٕػٕػٛخ،

انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش آل انشٛخ ػجذانشحًٍحصخ ثُذ يحًذ ثٍ . د

أيضهخ نزشجٛغ انؼًم انزؽٕػٙ



www.arabvol.orgيٕقغ ػبنى انزطٕع انؼشثٙ 

www.islamonline.comيٕقغ ئعالو أٌٔ الٍٚ 

يٕقغ نهزطٕع رؼشف يٍ خالنّ ػهٗ األيبكٍ انزٙ رؾزبط ئنٗ 

 .يزطٕػٍٛ فٙ كبفخ أَؾبء انؼبنى 

www.volunteermatch.org

يٕقغ انزطٕع انزبثغ نأليى انًزؾذح ًٚكٍ أٌ رشبسك يٍ خالل ْزا 

انًٕقغ ثبنؼًم انزطٕػٙ يغ انًزؼشسٍٚ فٙ انؼبنى 

http://www.unv.org

انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

يٕاقغ يقزشحخ نهزؼشف ػهٗ األػًبل انزؽٕػٛخ



 ػهٗ انؼشثٙ انزطٕع ػبنى يٕقغ ػهٗ انًششف انؾّغبط خبنذ األعزبر •

انًٕقغ ألػؼبء االعزجٛبٌ ئٚظبل فٙ انكجٛش انًغٕٓد

(دعكب) دأٌ نًزالصيخ انخٛشٚخ انغًؼٛخ•

األطفبل عشطبٌ أليشاع عُذ عًؼٛخ•

اإلعاليٙ نهشجبة انؼبنًٛخ انُذٔح•

  دٌٔ اٜخشٍٚ، ٔيإاصسح نًغبػذح رطٕػٙ ثؼًم ٚقٕو يٍ كم•
.َٕػّ كبٌ أًٚب يشدٔد أٔ يُفؼخ أل٘ رٕقؼّ

انزؽٕع فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘              و 2009ُٚبٚش حصخ ثُذ يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ آل انشٛخ. د

شكش ٔرقذٚش


