
نشرة دورية تصدر من مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة

خادم الحرمين الشريفين يـشكر الـكـوادر الـصـحـيـة 
والـمـتـطــوعـيــن فـــي مــجــال الصحة

إن عملكم العظيم تاج عز لكل 
فرد منكم"

العـدد األول – يـونـيــو 2020#لبيه_ياوطن



رحلتك للتعرف على نشرة

التطوع الصحي يحقق أحد 
مستهدفات رؤية 2030

خادم الحرمين الشريفين 
يشكر الكوادر الصحية

منصة واحدة لتطوع واعد

حمالت تطوعية لمواجهة 
الجائحة

التطوع في أرقام

 التطوع الصحي في مواجهة
  فيروس كورونا الجديد

(Covid - 19)

 تفاعل كبير للمجتمع مع
منصة التطوع الصحي

هذه األيقونة تنقلك لمشاهدة   
المحتوى المرئي خالل تصفحك



تصلك نشرة "بذل"  التي تصدر من المركز اإلعالمي التابع لمركز 
التطوع الصحي، لتحكي لك الحكاية وقصة أبطال العطاء التي 
وخبراتهم  أوقاتهم  وتقديمهم  وعطائهم،  ببذلهم  حكوها 

لعطاء اإلنسان.
وتسعى النشرة إلبراز منجزات التطوع الصحي، والتعريف بما 
في  التطوعية  تجاربهم  خالل  من  العطاء  أبطال  يقدمه  ما 
المجال الصحي، وتضامنهم بالوقوف جسدًا واحد للمساهمة 
لتوثيق  وتسعى  مجتمعهم،  وصحة  سالمة  على  الحفاظ  في 

تجربة المركز للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي إصدارها األول تسلط النشرة الضوء على قصة تأسيس 
المركز ودوره في دعم رحلة التطوع، وجهوده في مواجهة جائحة 
كورونا المستجد، متضمنة الحمالت التي أطلقها المركز والتي 
بدورها تتواكب مع كافة الجهود الحكومية منذ بداية حملة "كلنا 
مع  بحذر"،  "نعود  الوطنية  الحملة  إلى  وصوًال  مسؤول" 

تضمينها قصصًا وحوارات وتقارير عن التطوع في كل العالم.

كلمتنا
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"أبنائي وبناتي، 

إخواني وأخواتي..

اسمحوا لي أن أتحدث باسمكم داعيًا وشاكرًا لكل أبنائي وبناتي 
الصحيين،  الممارسين  من  والثغور،  الحدود  في  المرابطين 
في  العاملين  وكل  واألمنية،  العسكرية  القطاعات  ومنسوبي 
قطاعات الدولة، والمتطوعين من أجل خير اإلنسان وصحته.

إن عملكم العظيم تاج عز لكل فرد منكم، وفخر لنا بكم، وعبادة 
عظيمة ينمو أجرها إلى يوم القيامة".

 
 

شهر رمضان  1441هـ

كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان  1441هـ
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البعد الرابع من برنامج التحول الوطني تضّمن عدة أهداف من بينها نشر ثقافة العمل 
الربحي   غير  القطاع  وتمكين  التطوعية  الفرص  وزيادة  فاعليته  وتحسين  التطوعي 

باإلضافة إلى تعظيم أثر التطوع ومنافعه.

مسـتوى  علـى  نوعـه  مـن  األول  الصحـة  وزارة  فـي  المجتمعيـة  المشـاركة  برنامـج  يعتبـر 
األجهزة الحكوميـة،

بيــن  العالقة  ترســم  التــي  الحديثــة  التوجهــات  مــع  لينســجم   2017 عــام  تأســس  حيــث 
الجهــاز الحكومــي والمجتمــع فــي ســبيل تحقيــق تطلعــات رؤيــة 2030 وبرنامــج التحــول 

الوطنــي.

 551 أداء األجهزة الحكومية من خالل  التحول الوطني لقياس  برنامج  أبرز مالمح  تتمحور 
واإلسكان،  والصحة،  التعليم،  مقدمتها  في  يأتي  رئيسًا،  مكونًا   17 حول  قياس،  مؤشر 

والعدالة االجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية.

التطوع الصحي
يحقق مستهدفات الرؤية

سمو ولي العهد
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه هللا

أنا أعيش بين شعب جبار وعظيم، فقط يضعون 
هدف ويحققونه بكل سهولة، وال أعتقد يوجد أي 

تحديات أمام الشعب السعودي العظيم"

رؤية 2030

برنامج التحول 
الوطني

تعزيز التنمية 
المجتمعية 

وتطوير القطاع 
غير الربحي

رؤية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية، وتم اإلعالن عنها في 25 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  العهد  ولي  الرؤية  مشروع  وأطلق   ،2016 إبريل 
سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا، بمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز حفظه هللا، ويشترك في تحقيقها كًال من القطاع العام والخاص وغير الربحي، 

عبر محاور ثالث: وطن مسؤول - مجتمع حيوي - اقتصاد مزدهر.

المشاركة 
المجتمعية 
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الصحي  التطوع  مركز  تـأسـيـس  مـشــروع  إنـهـاء 
بالوزارة.

وتـــشـكــيــل  الـمــركـــز  بتأسيس  الـوزاري  الـقـرار  صـدور 
لجـنــة اسـتـشـاريــة للـمـركــز.

علـى  السـعـودي  الــصـــحـــي  الـمــجـــلـــس  مــوافـــقـــة 
االستراتيجية.

الــبــدء فــي مــشــروع تــأســيــس مركز التـطـوع الـصـحــي.

بمـكـتـب  الـمـجـتـمعيـة  الـمـشـاركــة  بـرنــامــج  إطــالق 
تحقيق الــرؤيـة بـوزارة الـصـحـة.

بـنــاء اسـتـراتـيــجــيــة تطــويـــر مــنـظـومــــة التطوع الصحي 
بالمملكة.

القطاع  في  للـتـطــوع  التـنـفـيـذيــة  اللـجـنـة  تأسـيـس 
الصحي.

انطالق مركز التطوع الصحي. 

2017

2018

2019

2020
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مراحل إنشاء 
مركز التطوع الصحي 

للتعرف أكثر على تاريخ 
التطوع الصحي في وطننا

https://twitter.com/H_Volunteering/status/1260940430704816128


لمواجهة فيروس كورونا  الصحي  القطاع  للتطوع في  تنفيذية  لجنة  بتشكيل  أمر ملكي  صدر 
 ,covid19 الجديد

وشكلت اللجنة برئاسة وزارة الصحة، وعضوية ممثل من كل من، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، 
وزارة  االجتماعية،  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  وزارة 
المؤسسة  السعودي،  األحمر  الهالل  هيئة  الصحية،  للتخصصات  السعودية  المالية،الهيئة 
سلمان  الملك  مركز  السعودية،  العربية  الكشافة  جمعية  والمهني،  التقني  للتدريب  العامة 

لإلغائة واألعمال اإلنسانية،   عضو ممثل عن الجمعيات األهلية.
القطاع  في  للتطوع  خطة  بإعداد  والقاضي  الكريم  السامي  لألمر  إنفاذا  التشكيل  هذا  وجاء 
الصحي للتعامل مع أي ضغط متوقع ال سمح هللا على القطاع الصحي في حال ازدياد الحاالت 

.covid 19 المصابة بفيروس كورونا الجديد
وخريجي  والمتقاعدين  الصحين،  والممارسين  األطباء،  استقطاب  على  التركيز  ذلك  ويشمل 
الكليات، والمعاهد الصحية وطالب تلك الكليات والمعاهد، وتحديد األدوار والمسؤوليات بما 
التعامل  مستوى  وتحديد  متقدمة،  فئة  لكل  التدريب  متطلبات  وتحديد  اللجنة،  هذه  فيها 

المسموح به لكل متطوع، وتحديد آليات المتابعة والرقابة والتواصل اإلعالمي.
واجتمعت اللجنة اجتماعات متعددة لتنفيذ آلية التطوع الصحي.

لجنة تنفيذية للتطوع الصحي 
لمواجهة جائحة كورونا المستجد

معالي د. عبدالرحمن السويلم
عضو ممثل عن الجمعيات األهلية

د. عبدهللا بن فهد العقيل
وزارة التعليم

د. راشد بن محمد الزهراني
المؤسسة العامة للتدريب التقني 

والمهني

د. عبدهللا بن سليمان الفهد
جمعية الكشافة العربية 

السعودية

د. عبدهللا بن محمد الفيفي
وزارة المالية

أ .سيف الشهري
هيئة الهالل األحمر السعودي

د . سامي يوسف
الهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية

د . أحمد بن حمدان آل ثنيان
وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات

د . سامر الجطيلي
مركز الملك سلمان لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية

أ . مشاعل المبارك
وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية

اللواء مبارك الخريف
وزارة الداخلية

د. خالد الشيباني
وزارة الصحة

د. سفر بتار
المدير التنفيذي لمركز التطوع 

الصحي
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 مركز التطوع الصحي

 دشنا منصة التطوع الصحـي
استجابة لنداء الوطن

ممارسين  من  المتطوعين  لرغبات  واستجابة  المجتمع،  أفراد  بين  التعاون  لمبدأ  تفعيًال 
التطوع  الصحي؛ فقد استقبل مركز  التطوع  صحيين ومتخصصين في مجاالت داعمة في 
الصحي عبر " منصة التطوع الصحي " أكثر من 100 ألف متطوع، يرغبون في تقديم الخدمات 

الصحية والداعمة، تطوعًا لخدمة الوطن.

منصة التطوع الصحي
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https://twitter.com/i/status/1248651603890053120


  لماذا جاءت منصة التطوع الصحي؟

استجـابـة لمبـادرة المتـطـوعـيــن 
للوقوف مع أبطال الصف األول 

من الكوادر الطبية.

تـــلـبــيــة للــواجـــب الــوطــنـي 
ونداء اإلنسانية.

تنظيم العمل التطوعي في 
المجال الصحي.

دعم رؤية المملكة للوصول إلى 
مليون متطوع بحلول 2030.

اسـتـــــثــــمــــار الــــخـــبــــرات 
والـمـعـرفـــة، لخدمة المجتمع.

إكـســاب  المتطـوعـيــن مهارات 
األزمات  مواجهــة  فــي  جـديــدة 

الصحية.

الفرص  وعرض  المتطوعين،  لتمكين  المعتمدة  الوطنية  النافذة  الصحي  التطوع  منصة  تعد 
التطوعية في القطاع الصحي، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العالقة، في بناء 
مناطق  عموم  في  الفئات  مختلف  من  المتطوعين  وتمكين  وتجهيزها،  اإللكترونية  المنصة 

المملكة.
صحية  بين  مختلفة،  تخصصات  من  الماضية  الفترة  في  المتطوعين  المنصة  استقبلت  وقد 

وداعمة، لإلسهام في دعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة في حال االحتياج.

 منصة واحدة ..لتطوع واعد
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رحلة المتطوع عبر 
منصة التطوع الصحي

الدخول عبر رابط المنصة 
volunteer.srca.org.sa

مــلء الـبـيـانــات 
األســاســيـــة 
المــطلــوبـــة

وصول رسالة تأكيد 
عبر البريد اإللكتروني 
مرفقة برابط التدريب

التدريب وفق 
المطلوبات على بوابة 

التعلم عن بعد

اجتياز االختبارات 
والحصول على شهادة 

التدريب

 وصول رسالة عبر 
البريد اإللكتروني 

تفيد بالقبول 
النهائي

الدخول إلى الفرص 
التطوعية في المنصة 

وطلب االنضمام 
إلحداها أو تلقي دعوة 

للمشاركة

 التدريب الميداني 
مع مشرف 

المتطوعين في 
موقع الفرصة

الحصول على الشهادة 
المعتمدة والموثقة من المنصة

إكمال فترة التطوع 
وفق متطلبات الفرصة

1234

5678

910

ُتمّكن المنصة الراغبين في التطوع من التسجيل عبر بوابة النفاذ 
بعد  المجاالت،  مختلف  في  بهم  لالستعانة  الموّحد،  الوطني 
التخصصات  هيئة  من  المجتمعي  التطوع  دورة  على  الحصول 

الصحية، ليكونوا مستعدين ألعمال التطوع الصحي.

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول 10

https://www.youtube.com/watch?v=-863ptTVFqU&feature=youtu.be


التطوع  منصة  إطالق  مع  والسعادة  المعالي  أصحاب  من  مجموعة  تفاعل 
الصحي، بتصريحات أعلنوا فيها دعمهم الكامل لمنصة التطوع الصحي، لتكون 
شاملة لكل الجهات الحكومية التي تشارك في هذا العمل اإلنساني المعطاء 

.(covid19)في مواجهة فيروس كورونا الجديد

أصحاب المعالي والسعادة
يتفاعلون مع إطالق منصة التطوع الصحي منذ الدقيقة األولى

"تسرنا الشراكة في منصة التطوع الصحي، فهي تستكمل معنا المسيرة في 
التطوع من أجل خدمة صحة هذا الوطن".

معالي رئيس هيئة الهالل األحمر السعودي الدكتور محمد القاسم

"منصة التطوع الصحي هي نموذج للتكامل الحكومي، ونحن نسعد بالشركة 
فيها عبر برامج التدريب الصحي للمتطوعين، سائلين هللا أن يوفقنا جميعا 

لخدمة المملكة وإنسانها".

األمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن أسعد عبده

"التالحم والتكاتف هما ديدن الشعب السعودي، الذي أثبت وحدته وعزيمته 
وزارة  تقدمها  التي  الصحي  التطوع  ومنصة  والمواقف،  األزمات  جميع  في 
الحكومية األخرى، هي  بالتعاون مع وزارة اإلعالم وعدد من األجهزة  الصحة 

صورة من صور التالحم والتكاتف التي نفخر ونزهو بها".

معالي وزير التجارة ووزير اإلعالم المكلف الدكتور ماجد القصبي

تفتح  الصحي  التطوع  منصة  التطوعية..  #أبطال_الصحة  لجهود  "استمرارًا 
الصحية  المجاالت  في  للخدمة  التطوعية  المشاركة  في  للراغبين  المجال 
الجهود  يدعم  عظيم  وخلق  نبيل  عمل  التطوع  المباشرة.  وغير  المباشرة 

لمكافحة الوباء. 
شكرًا لكل متطوع سخر وقته وجهده لخدمة وطننا الغالي".

 معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة
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تعاون الجهات الحكومية واألهلية
 وتفاعلها في إطالق منصة التطوع الصحي 

التطوع  منصة  إطالق  في  واألهلية  الحكومية  الجهات  تفاعلت 
فيما  والتشغيل،  التصميم  على  الصحة  وزارة  عملت  إذ  الصحي، 
عملت وزارة االعالم في الحملة اإلعالمية للتدشين، وأشرفت على 
المشروع تقنيًا وفنيًا وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، ووزارة 
جمعية  عبر  التعليم  ووزارة  المدني،  الدفاع  مديرية  عبر  الداخلية 

الكشافة السعودية، وجهات أخرى مشاركة.

وزارة اإلعالم
@media_ksa

التطوع يقدم قصة تروى بكل فخر ومحتوى يصلك 
إحساسه قبل أن تقرأه وتراه.. يسرنا أن يكون داعمًا 

إعالميًا إلنجازاتكم وما ستقدمونه للمملكة. #لبيه_ياوطن

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

@McitGovSa

أعمال عظيمة ستقدمها أياد جليلة عبر منصة التطوع 
الصحي التي تم تدشينها لتسجيل المتطوعين.

تطوع اآلن واصنع الفرق #لبيه_ياوطن

هيئة التخصصات الصحية
@SchsOrg

منصات تأهيل وتدريب المتطوعين ستكون مهيأة وجاهزة 
الستقبالكم مبادرتكم للوطن وكلنا له. #لبيه_ياوطن

هيئة الهالل األحمر السعودي
@mediasrca

نحن معكم وخبرتنا بين يديكم ودوراتنا التدريبية 
ستساعدكم وتطلعكم على كل من تحتاجونه من أجل 

خدمة #صحة_الوطن #لبيه_ياوطن

وزارة المالية السعودية
@MOFKSA

يسرنا أن ندعم مسيرة التطوع وروح المسؤولية والمبادرة 
من أجل صحة اإلنسان. #لبيه_ياوطن

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

@HRSD_SA

بتكاتفنا وتعاوننا واثقين أننا بنوصل لهدف رؤيتنا مليون 
متطوع في 2030. #لبيه_ياوطن

جمعية الكشافة العربية السعودية

@scouts_org_sa

انضموا إلى #منصة_التطوع_الصحي من خالل الرابط 
volunteer.srca.org.sa

#لبيه_ياوطن

وزارة الصحة السعودية
@SaudiMOH

استمرارًا لجهود #أبطال_الصحة التطوعية وبتكامل 
حكومي تم إطالق H_volunteering @ والذي يهدف إلى 

مشاركة المجتمع في تحقيق التطوع الصحي
  #لبيه_ياوطن

إمارة منطقة الرياض
@emara_riyadh

إطالق منصة وطنية للراغبين في التطوع الصحي تعزيزًا 
ألهداف التطوع في #رؤية_المملكة2030

  #لبيه_ياوطن

إمارة منطقة المدينة المنورة
@imarat_almadina

وتمكين  التطوعية  الفص  لعرض  #التطوع_الصحي  إطالق منصة 
المتطوعين في القطاع الصحي وتعد هذه المنصة النافذة الونية 
المعتمدة بالشراكة مع عدد من الجهاتالحكومية والتي تهدف إلى 
تمكين المتطوعين في مختلف الفئات من المشاركة في األعمال 

التطوعية بعموم مناطق المملكة  #لبيه_ياوطن

إمارة منطقة الجوف
@AljoufSA

#عاجل إطالق منصة وطنية لتمكين الراغبين في
 #التطوع_الصحي

  #لبيه_ياوطن

إمارة منطقة مكة
@makkahregion

#عاجل إطالق منصة وطنية لتمكين الراغبين في
 #التطوع_الصحي

  #لبيه_ياوطن
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...وتغطية إعالمية موسعة  
إهتمام  على  الصحي  التطوع  منصة  إطالق  حاز 
إعالمي كبير، من وسائل مختلفة، والتي تنوعت بين 
مقروء ومرئي وتواصل اجتماعي، لتؤكد على مواكبة 

اإلعالم للتطوع.

البداية مع وكالة األنباء السعودية (واس)

وتدشين في المؤتمر الصحفي اليومي
وإجابة لسؤال من مراسل قناة MBC عن إطالق منصة 
التطوع الصحي أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
اليومي  الصحفي  المؤتمر  خالل  عبدالعالي  د.محمد 
المتطوعين  الستقبال  الصحي  التطوع  مركز  بجاهزية 
الصحي  المجال  في  الجائحة  مكافحة  في  للمشاركة 

والخدمات الداعمة للمجال.

استضافة الدكتور سفر بتار 
في القناة  األولى للحــديـــث عن المنصــة 

فــي برنامج (كلنا مسؤول)

اإلعالم  وزارة  في  للعمليات  اإلعالمي  المركز  استضاف 
الدكتور سفر بتار لتسليط الضوء على الفرص التطوعية

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
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وخبر بعنوان (أكثر من 79 ألف متطوعيتقدمون 
في  للراغبين  وطنية  منصة  إطالق   .. للصحة 

التطوع الصحي تعزيًزا ألهداف التطوع) 

ومتابعة من أهم الحسابات اإلخبارية اإللكترونية



...وتفاعل المجتمع مع منصة العطاء

بدأ إقبال المتطوعين على التسجيل، منذ اللحظة األولى إلطالق منصة التطوع الصحي، إذ 
بلغ عدد المسجلين في الساعات األولى أكثر من 100 ألف مسجل، متفانين لخدمة الوطن 

والمواطن، باذلين وقتهم لخدمة الغير.

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول 14



قال المدير التنفيذي لمركز التطوع الصحي الدكتور سفر بتار إن أبطال العطاء استشعروا روح 
المسؤولية، يما قدموه من تطوع، وأكد على أن التركيز األكبر على المتطوعين الصحيين لتقديم 

التطوع الصحي في كل أرجاء المملكة.

حول  الصحة  لوزارة  الرسمي  للمتحدث  اليومي  الصحفي  المؤتمر  في  استضافته  خالل  بتار  وبين 
من  وغيرهم  صحيين  ممارسين  الجميع:  نستهدف  "نحن   :(covid19) الجديد  كورونا  فيروس 

التخصصات األخرى، سعوديين وغيرهم، كباًرا وصغاًرا، ذكوًرا وإناثًا.

وبين المستهدفين من التطوع الصحي، قائًال: "أما في ما يخص الصحيين، وهو ما يشغل التركيز 
األكبر بالنسبة إلى التطوع الصحي نظًرا إلى تخصصية الوضع، فنحن نستهدف -في المقام األول- 
الصحيين، سواء ممارسين صحيين بترخيص من هيئة التخصصات الصحية، أو طالًبا في الكليات 
الصحية، أو في سنة االمتياز، أو من حديثي التخرج، أو الباحثين عن عمل من الممارسين الصحيين، 
ومن دون شك نستهدف التخصصات األخرى غير الصحية، وذلك بتقديم الخدمات المساندة، أو 

الدعم اللوجستي، أو األعمال اإلدارية الداعمة".

ويأتي هذا الحديث في المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة فيروس كورونا الجديد(covid19)، والذي يوضح فيه 
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أبرز المستجدات واالحصائيات، ويشارك فيه عدد 

من المتحدثين الرسميين من الجهات الحكومية المتعددة ذات العالقة.

د. سفـر بــتـار
نشكر أبطال العطاء 

الستشعارهم روح المسؤولية
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وشكر الدكتور سفر في حديثه أبطال العطاء، موضحًا: "أنا أشكرهم على مبادرتهم واستشعارهم 
روح المسؤولية العالية التي لمسناها منذ إطالق المنصة، ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي، 
المواطنين والمقيمين والعالم كله من شر هذا  أن يحميهم ويحمي جميع  سائلين هللا عز وجل 

الوباء ويرفع هذه الجائحة عن العالم بأكمله".

متابعة يومية لجائحة فيروس كورونا الجديد عبر المؤتمر الصحفي

من كواليس المؤتمر 
الصحفي اضغط هنا

https://twitter.com/i/status/1263427795838959616




أمير منطقة القصيم 

األمير فيصل بن مشعل
يطلق "رابطة التطوع الصحي بالقصيم" 

 بحضور كًال من

صاحب السمو الملكي األمير 
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير 

منطقة القصيم 
يحتفي بإطالق"رابطة التطوع الصحي بالقصيم"

وكــيــل اإلمــارة
الــدكــتــــور  عبدالرحمن الوزان

 الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي
الدكتور/ سلطان الشايع

مدير الشؤون الصحية المكـلف
أيمن الرقيبه 

 وأمـيـن رابـطـة الـتـطـوع بـإمـارة المنطقة
سفيان الربيش

 وعبر األتصال المرئي المدير التنفيذي لمركز
 التطوع الصحي الدكتور سفر بتار

الـصـحـي  الـبـرنـامـج  اجــتــازوا  الـذيــن  الـصـحـي  الـتـطــوع  أبـطــال  مـن   230 بانـضـمـام  جميعــًا  رحبـوا 
الـتـخـصـصـي لـيـصـل عــدد الــمــتــطــوعين فـي رابـطـة الـتـطـوع الـصـحـيـة بـمـنـطـقـة القصيم إلى ما 
يقارب 2,300  متطوع ومتطوعة يمنحون من وقتهم وجهدهم بلسًما شافًيا للمرضى في ظل هذه 

الظروف الصحية االستثنائية.
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بعد تعرضهما لحادث مروري
أثناء تطوعهما في نقل األدوية للمستفيدين

سيارة ويهديهمـا  العطـاء  أبطـال  صحـة  علـى  يطمئـن 

كما تقدم األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز بشكرهم وتقديم سيارة لهما 
تكريمًا لجهودهم التطوعية في المنطقة.

األدوية  توصيل  في  التطوعي  بالعمل  قيامهم  أثناء  مروري  لحادث  تعرضهم  بعد 
للمستفيدين، طمأنتنا صحة عسير على سالمة أبطالنا المتطوعين عبدالعزيز آل معيض 

وسعود حسن يحيى وتقدمت لهم بالشكر على استمرارهم في البذل والعطاء.

أمير منطقة عسير
األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز



أمير منطقة الحدود الشمالية
صاحب السمو الملكي

األمير فيصل بن خالد بن سلطان
يدشن حملة التطوع الصحي في التوعيــة الصحية 

يطلق "رابطة التطوع الصحي بالقصيم" 

ــي  مــع الشــباب الراغبيــن فــي تقديــم الخدمــات  ــر اتصــال مرئ ــر منطقــة  الحــدود الشــمالية  عب دشــن أمي
الصحيــة، تطوعــًا منهــم لدعــم الكــوادر الصحيــة فــي حــال االحتيــاج، لالســتعانة بهــم فــي مختلــف المجــاالت 

بعد اجتيازهم الدورة التدريبية المتخصصة.

أبرز ما قاله األمير:

بالعمل  السعودي  الشباب  مشاركة  أن 
التطوعي بالجهد البدني والفكري ذو قيمة 
للقضايا  التصدي  في   إيجابي  وأثر  كبيرة 

ومواجهة التحديات.

والقطاع  الـحـكــومــيــة  الــجـهــات  حــث  كـمــا 
الـعـمــــل  بـتـنـمـيــة  الـمـبـادرة  إلــى  الــخــــاص 

التطوعي وتعزيز تنميته.

وأشاد سموه بما قام به المتطوعين من 
أعــمـــال تــطـــوعـــيـــة خـــالل األشــهـــر الثالث 

الماضية في المجال الصحي واالجتماعي.

الوقائية  بالتعليمات  اإللتزام  أن  وأضاف 
مـــن أفــراد المجتمع يعتبر عامل مهم في 
تمكين الــمـجـتـمــع مــن الـعــودة بــحــذر نحو 

الحياة الطبيعية.

مــبــيــنــًا أن رؤيـــــة الــــمــمـــلـكـة 2030 تــدعـــم 
نشر ثقافة العمل التطوعي في المملكة.

كـمـا حـث الــشــبــاب مـن الجنسين للمبادرة 
في التسجيل بالحملة التطوعية من خالل 
مــنــصــة الــتـطــوع الــصــحـــي بوزارة الصحة 
وتــفـعـيـلـهـا بما يحقق األهداف المنشودة 

على المدى القصير والبعيد.
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  بركات التطوع

في شهر الخير

الوزارات  به  تقوم  ما  هللا،  إلى  وأحبها  وأزكاها  األعمال،  أعظم  من  إن 
لحماية  عظيمة  جهود  من  معها،  والمتطوعون  ومنسوبوها  والهيئات 
ما  وخاصة  والغذائي،  االجتماعي  األمن  وحفظ  الجائحة،  ودفع  النفوس 
المهمة  بهذه  هللا  شرفهم  الذين  الصحي،  القطاع  منسوبو  به  يقوم 

النبيلة.

 

1441هـ 24 

أبطال العطاء يباركون 
للمستفيدين حلول شهر 

رمضان المبارك أثناء 
تواجدهم في الميدان

التطوع سمة المسلمين 
في شهر الخير
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أرض  بقاع  كل  في  تطوعية  جوالت  العطاء  ألبطال  كان  الكريم  رمضان  شهر  وفي 
المملكة، حيث كانوا في سباق مع الوقت لنشر الخيرات وكسب الحسنات والحفاظ 

على سالمة المجتمع وصحة كل من نحب في هذا الوطن المعطاء 

https://twitter.com/i/status/1251134671116795905
https://twitter.com/i/status/1253365886179778562
https://twitter.com/i/status/1256594971144183812
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سعودي من رواد التطوع
ترك  الذي  الغامدي  علي  للكابتن  تطوعية  سيرة 
شغفه بالطيران وقيادة الطائرات، ليتفرغ للعمل 
آالف   7 لرعاية  عامًا   17 العمل  التطوعي من خالل 

يتيم في أرجاء العالم.

أطفالنا مسؤوليتنا 
مهمتنا  الحسنة  والصفات  الخّيرة  القيم  وزراعة 
التطوع  من  نجعل  أن  الضروري  من  لذلك  نحن 
يبدأ من  التطوع  لهم أسلوب حياة وألن  بالنسبة 
يمكنك  التي  األعمال  بعض  على  تعرف  المنزل 

القيام بها مع أطفالك.

المثقفة  المجتمعات  تتفرد فيها  ثقافة  التطوع 
والتي يمثل العطاء وحب الوطن قاسمًا مشتركًا 
العمل  لتقديم  الدوافع  تلك  تأخذ  حيث  بينهم 
ليصبح  ومستدام  احترافي  بشكل  التطوعي 

أسلوب حياة لألجيال القادمة.

إثراء تطوعي 
لنجعل التطوع ثقافة نتشاركها

https://twitter.com/i/status/1259941172245663748
https://twitter.com/i/status/1263552643106037769
https://twitter.com/i/status/1269710257980428291


حمالت التطوع الصحي في مواجهة جائحة كورونا 
عطاء مستمر لحياة صحية آمنة 



عودة آمنة
متطوعون يستقبلون العائدين إلى أرض الوطن

ليستقبلهم  آمنة)،  (عودة  منصة  عبر  الوطن  أرض  إلى  المواطنون  عاد 
وزارة  مع  متكاتفين  المختلفة،  السعودية  المطارات  في  المتطوعون 
المحاجر  العائدين في  الداخلية ووزارة السياحة، وكانوا مع  الخارجية ووزارة 

الصحية، وفي كل لحظات وصولهم إلى أرض الوطن.

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
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https://twitter.com/i/status/1260665496309039106


إلى  إشارة  القلب"  منبعه  العيد   " بعنوان  بحملة  المركز  قام 
العطاء فحين يعطي اإلنسان بال شكر أو تكريم أو مقابل يعني 
حقيقته  في  والعطاء  القلب  من  خالصا  ينبع  العطاء  ذلك  أن 
الوجود.  على  القلب  عبير  ويفيض  المعطاء  روح  به  تزدهر  عيد 
وخالل أيام العيد األربعة إلحداث بصمة في مكافحة الجائحة، 
جسد المتطوعين أسمى معاني العطاء وسخروا إمكانياتهم 
الجائحة على مدار  ووقتهم وجهودهم إلحداث بصمة في هذه 

الساعة في كافة المجاالت الصحية والعامة.

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول 24

عيد الفطر
من قلب التطوع



األعمال اإلبداعية
بحملة عيد الفطر المبارك

كل عام 
وأنتم بخير

 معايدة مركز 
البالغات 937

حكايا 
المتطوعين

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
25الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول

https://twitter.com/i/status/1264375566897000448
https://twitter.com/i/status/1264586958602481667
https://twitter.com/i/status/1265764392483745792


خالل أيام عيد الفطر 
المبارك وعلى مدار الساعة
جسـد المتطـوعـون الصحيـون أسـمى 

معاني العطاء والبذل

250
عدد الفرص التطوعية

6,088
عدد  المتطوعين

541
المتطوعون من األطباء

3,977
المتطوعون من الممارسين الصحيين

1,870
المتطوعون اإلداريون

70%
نسبة الذكور

42

25

25

13
4

14

23

40

59
5

الرياض
المنطقة 
الشرقية

عسير

المدينة
المنورة

الجوف

القصيم

حائل

الحدود الشمالية

مكة المكرمة

جازان

نجران

تبوك

باحة
ال

30%
نسبة اإلناث

الفرص التطوعية حسب المنطقة

فرصة

فرصة

فرصة

فرصة

فرصة

فرصة

فرصة

فرصة

فرصة

فرصة

العيد منبعه القلب 

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
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األماكن المستهدفة 

الجوامع
 والمساجد

الجـــهــــات
الحكومية

ماليين مستفيد
من التوعية

مدينة في المملكةمــــــتــــــطـــــوع
آالف

بدأ المتطوعون حملة التطوع في التوعية الصحية 
من خالل المراكز التجارية واألسواق الشعبية

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول 29

المراكـــز التجارية 
واألسواق الشعبية 

سكن العمالة 
والمصانع

نعود... بحذر

https://twitter.com/i/status/1268652101518983171


متطوع من أبطال العطاء 

أكثــــــــر من 

1500

جــــــــــامــــــــــع

أكثر من

1050
مدينة

في

20

ساعة تطوعية

أكثر من

ألف320

أرقام وإنجازات

أبطال العطاء
 يرشدون المصلين

العطــاء  أبطــال  أســتقبل  الســامي  القــرار  صــدور  مــع 
المصلين على أبواب الجوامع في يوم الجمعة 13 شوال 

للتعليمــات  اتباعهــم  مــن  والتأكــد  ســالمتهم  لضمــان 
الوقائية

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
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https://twitter.com/i/status/1271389832271613952


منطقة الرياض

األحساءالشرقيةالقصيم

حـــائـــلتبوكعسير

الباحةنـــــجــــرانالحدود الشمالية

جدةحفر الباطنالــجـــوف

القرياتبيشةالطائف

القنفذةالجموم

المدينة المنورةمـكـة الـمـكـرمــة

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول 31



حكايا من وحي التطوع



أبـطـال الـتطوع الصحي 
يـروون قصصهـم من الميدان

التطوع هو عطاء إنساني 
نابع من القلب 

قـصـة المتطوع الصحي 

مـنيف الروقي

أجـــد كـــل حـيـاتــي في 
الــتــطـــوع

قـصـة المتطوع الصحي 

مجدي النجار

كان دافعي أن أخدم المجتمع 
السعودي

قـصـة المتطوع الصحي 

د.عبدهللا بامجبور

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول 33

https://twitter.com/i/status/1261242419502288896
https://twitter.com/i/status/1254773287139201028
https://twitter.com/i/status/1262812767074975745




التطوع في أرقام



توزيع التطوع حول العالم

عــــــدد المتـــطــــوعـــيـــن
”بدوام كامل“ عبر العالم

ماليين متطوع
بحسب ما ذكرت األمم 
المتحدة في تقرير حالة 
التطوع في العالم 2018

لصالح أفراد

توزيع المتطوعين عالميًا على الجنسين

لصالح جهات

70%

109

30%

النساء
57%

الرجال
43%

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
36الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول



توزيع المتطوعين
 بحسب المنطقة حول العالم

مليون متطوع
29.2

أوروبا وآسيا الوسطى

مليون متطوع
28.7

آسيا والمحيط الهادئ

مليون متطوع
 20.7

أمريكا الشمالية

مليون متطوع
12.1

إفريقيا

مليون متطوع
9.4

أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

مليون متطوع
8.9
الدول العربية

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول 37

*المصدر:

https://www.unv.org/sites/default/files/UNV_SWVR_2018_Arabic_WEBlo.pdf


متوسط عدد ساعات التطوع لدى 
المتطوع السعودي

ســـاعـــة
52.6

دوافع العمل التطوعي لدى السعوديين

الفئات العمرية للمتطوعين السعوديين

التطوع واجب وطنيحب مساعدة اآلخرين

زيادة الثقة بالنفسفرصة جيدة للتواصل

40.6%28.7%

8.5%7.7%

تطوير المهارات 4.3%

15 - 19 سنة

6.2%
20 - 29 سنة

22.5%
30 - 39 سنة

29.5%

40 - 49 سنة

21.8%
50 - 59 سنة

12.6%
60 + سنة

7.5%

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
38الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول

أرقام التطوع

في السعودية



 التطوع في السعودية

لصالح أفراد

لصالح جهات

86.2%

 13.8%
الجهات التي يتطوع لصالحها السعوديون

اإلدارة العامة والدفاع
والضمان االجتماعي اإللزامي

الفنون والترفيه
7.2%3.7%

المجاالت الصحيةالتعليم
 والخدمة االجتماعية

27.2%21.7%

أنشطة أخرى
40.2%

مؤسسة أو جمعية خيرية
محدودة األرباح

منشآت خاصة
2.3%1.4%

منظمات خيريةجهات حكومية
50.4%45.1%

أخرى
0.8%

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول 39

*المصدر:

توزيع المتطوعين السعوديين على مجاالت التطوع

https://www.stats.gov.sa/ar/1030


ساعة من التطوع الصحي 
  537,670

الـــتــوعــيــة والتثـقـيف 

2,273 متطوع 

833 متطوع   1,338 متطوع 

7,609 متطوع 

750 متطوع 

4,000 متطوع 
الصحة العامة الخدمات العالجية

االســتــشــارات الخدمات المساندة
ومــراكــــز االتــصــال

الـــدعـم الــلـوجــسـتـــي 

مـسـتـفـيـد مـن األعـمال 
التطوعية

4,910,614
فـرصـة تـطـوعـيـة قدمها 

مركز التطوع الصحي 

  523
الذين أنهوا البرنامج 

التدريبي

 90,979

التطوع الصحي في أرقام

نـشـرة دوريــة تـصـدر عـن مركـز التطــوع 
40الصحي بـوزارة الـصـحـة - الـعـدد األول

أكثر من 4 ماليين مستفيد
من خدمات متطوعي مركز التطوع الصحي 



#نعود_بحذر 
ويــسـتـمـر الـعـطــاء

@H_volunteering

المركز اإلعالمي

لتكون أقرب

https://twitter.com/H_Volunteering
https://www.youtube.com/channel/UC3zhGPsAkUacx-ErKMRudYA
https://www.snapchat.com/add/h_volunteering
https://www.instagram.com/h_volunteering/
https://www.linkedin.com/showcase/hvolunteering



