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Abstract:  Charity work is voluntary assistance from individuals and 

institutions to other individuals who need them. 

Charitable work is a measure of the development of societies that 

adopt them and the standard of their development. 

There is a close connection between the concept of philanthropy and 

the concept of community reform through the benefactor, as well as 

through the recipient, and of course both are human beings. Human is 

the building block of the basic society, and the welfare of society as a 

whole, comes from the good of man individually. 

Therefore, philanthropy is an important factor in social stability by 

meeting the needs of the poor and preventing them from resorting to 

illegal methods to meet the basic needs of their daily lives. 

In addition, philanthropy plays an important role in contributing to 

the elimination of social problems, by providing an appropriate basis 

for reform among adversaries, whether members of one family, etc. 

Since the goal of the law in general is to organize the community, and 

because this is also a charity work, it is clear how important this 

research in studying the international legal dimensions of charitable 

projects aimed at reforming society. 
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الَعمؿ الَخيري ىو القياـ تطوعًا بتقديـ يد المساعدة والعوف ِمف ِقبؿ أفراد ومؤسسات إلى :   الخالصة
والَعمؿ الَخيري مقياس لرقي المجتمعات التي تتبناه  أفراد آخريف يحتاجونيا بدوف إنِتظار مردوٍد دنيوي. 

ي ومفيـو اإلصبلح المجتمعي ِمف خبلؿ القائـ وىناؾ ِصمة وثيقة بيف مفيـو الَعمؿ الَخير  ومعياُر تمدِنيا.
بالَعمؿ الَخيري )الماِنح(، وكذلؾ ِمف ِخبلؿ الذي يتـ الَعمؿ الَخيري ِمف أجمِو )الُمتمؽ(، وطبعًا كبلىما 
إنساف. واإلنساف ىو المبنة االساسية المكونة لممُجتمع، وصبلح المُجتمع ككؿ، يتأتى ِمف صبلح اإلنساف 

ف، ُيعتبر الَعمؿ الَخيري عامبًل ميمًا في اإلستقرار اإلجتماعي ِمف ِخبلؿ َرفع العوز َعف فأذ فردًا فردًا.
المُحتاجيف ووقايتيـ ِمف اإللِتجاء إلى ُطرؽ غير مشروعة لسد الحاجات الضرورية في ممارسة حياتيـ 

اكؿ اإلجتماعية، كما إف الَعمؿ الَخيري لو دور ميـ ِمف حيث المساىمة في القضاء عمى المش اليومية. 
ِمف خبلؿ توفير األرضية الِمناسبة لئلصبلح بيف المتخاصميف سواء أكانوا ِمف أفراد ُأسرة واحدة او ِمف 

صبلحو وتقويمو، وبما إف ىذا ىو  األغيار.. الخ.  وبما إف ىدؼ القانوف بشكؿ عاـ ىو تنظيـ المجتمع وا 
دى أىمية ىذا البحث في دراسة األبعاد القانونية أحد مياـ الَعمؿ الَخيري ايضًا، لذلؾ يظير واضحًا م

 الدولية لمشاريع الَعمؿ الَخيري اليادفة إلى اإلصبلح المجتمعي. 
 
 

 ، كلية الحقوق، جامعة تكريت9102  ©
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 المقدمة :
حسب وجية نظر عدٍد ِمف الفبلسفة والباحثيف، إف ِمف أحد صفات اإلنساف األساسية إنو إجتماعي 

اآلخريف في تجمعات قؿ عددىا أو كثر. وِمف الطبيعي أف تنشأ لو  بطبعو، وىذا معناه إنو يعيش مع بني جنسوِ 
 معيـ عبلقات متبادلة في جانبييا المتوازييف: الحؽ والواجب.

والبشر متفاوتوف في القوة الجسمانية ودرجة الذكاء والفرص المتاحة ومدى وعييـ وثقافتيـ بأختبلؼ المنظومات 
السياسية التي يعيشوف ضِمنيا وتؤثر  -القانونية  -دلوجية واإلقتصادية األي –األخبلقية واإلجتماعية  –الدينية 

يجابًا عمى التوزيع العادؿ بيف الُممكف والُمتاح، بسبب اِلوراثة أو اإلكتساب، أو اإلثنيف معًا، وىذا يؤدي إلى  سمبًا وا 
يكوف ىنالؾ ُأناس ال  تفاوتيـ في قدرتيـ عمى إشباع حاجاتيـ الضرورية والكمالية، التي ستؤدي حتمًا أف

يستطيعوف اف يواكبوا اآلخريف عيشيـ في الدرجة والنوع، وىؤالء ُيطمؽ عمييـ الفقراء والمحتاجيف والمعوزيف، وىـ 
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موجودوف في كؿ المجتمعات، شرقًا وغربًا، قديمًا وحاضرًا، ولكف بنسب متفاوتة ِمف ىنا إلى ىناؾ بحسب توافر 
 المجتمع أو ذاؾ.  درجة العدالة اإلجتماعية في ىذ

وِمف أجؿ مساعدة ىؤالء األخيريف المحتاجيف، ِمف قبؿ اآلخريف المتمكنيف الذيف لدييـ الرغبة والقدرة، تكونت في 
عادة الثقة الييـ في أنيـ لف  المجتمعات جماعات وفرادى مؤسسات لمعمؿ الَخيري لمد يد العوف وتخفيؼ آالميـ وا 

حياة ومشاِقيا، بؿ إف ىنالؾ َمف سيكوف حاضرًا لمشاركِتيـ. وىذا سيكوف لو ُيتركوا لوحدىـ لمواجية صِعاب ال
فائدة نفسية عظيمة تبعد البائس اليائس َعف إرتكاب الُمخالفات والمَحظورات، وسيكوف لُو مردودًا إجتماعيًا في 

 بسبب الِحرماف.اإلصبلح وحماية المجتمع الذي يعيش فيو )الماِنح( ىو وُأسرتو ِمف السموكيات الِمنحرفة 
فأذف، وبشكؿ مباشر أو غير مباشر، فأف الماِنح سيكوف الُمستفيد، ألف الَعمؿ الَخيري فيِو سعادة كبيرة لئلنساف 
الُمماِرس، حيُث إنو يكوف قد ساىـ )ولو كانت َيسيرة( في أف يكوف فردًا مفيدًا، وأف يجعؿ المجتمع مكانًا أفضؿ لو 

 مو ىذا ُيرِضي ربُو وسيجازيِو سبحانُو في الحياة اآلخرة بالثواب الحسف.ولآلخريف، مع إيمانو بأنو بعم
وقد نظـ اإلسبلـ التكافؿ اإلجتماعي وحَث عميو، حيُث يقوؿ اهلل تعالى في قرآنو الكريـ: "َوآَتى اْلَماَؿ َعَمى ُحبِِّو 

َقاب"َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَف َواْبَف السَِّبيِؿ َوالسَّ  . وكذلؾ قولُو سبحانُو وتعالى: "َيْسَأُلوَنَؾ َماَذا (ٔ)آِئِميَف َوِفي الرِّ
ـْ ِمف َخْيٍر َفِمْمَواِلَدْيِف َواأْلَْقَرِبيَف َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِف َواْبِف السَّبِ   يِؿ َوَما َتْفَعُموا ِمف َخْيٍر َفِإفَّ المََّو ِبوِ ُيْنِفُقوَف ُقْؿ َما َأْنَفْقُت

َعِميـٌ"
(ٕ). 

 .(ٖ)َطى"وقولِو )صمى اهلل عميِو وسمـ(: "َأَنا َوَكاِفُؿ الَيِتيـِ ِفي الَجنَِّة َىَكَذا"، َوَقاَؿ ِبِإْصَبَعْيِو السَّبَّاَبِة َوالُوسْ 
واإلنساف الذي ىو نواة المجتمعات، بتجمعو مع أشباىو كّوف المجتمعات المحمية، ثـ توسعت تمؾ المجتمعات 

نيا الدوؿ وبزيادة عدد الدوؿ تكوف المجتمع الدولي والذي يعتبر القانوف الدولي العاـ الناِظـ ليذا لتتكوف مِ 
المجتمع، فيذا اإلنساف ىو مِحور القانوف، ألف القانوف في أبسط تعريٍؼ لو ىو إنو مجموعة القواعد الِمنظمة 

 لِعبلقات اإلنساف مع إنساف آخر.
مقي في الَعمؿ الَخيري. فأذف يمتقي الَعمؿ الَخيري والقانوف الدولي العاـ في نقطٍة واإلنساف كذلؾ ىو الماِنح والمت

واحدٍة ىي اإلنساف. والغاية الدنيوية لمعمؿ الَخيري والقانوف كذلؾ ىو اإلصبلح المجتمعي، وىذا ماسيحاوؿ ىذا 
 البحث دراستُو بالتحميؿ.

 
 
 

                                                             

 .ٚٚٔ( القرآف الكريـ: سورة البقرة، اآلية ٔ)
 .ٕ٘ٔ( القرآف الكريـ: سورة البقرة، اآلية ٕ)
 (.٘ٓٓٙاألدب، باب فضؿ َمف يعوؿ يتيمًا، برقـ )( أخرجو البخاري في صحيحو: كتاب ٖ)
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 أهمية البحث:
وع الذي يعالجو، أال وىو الربط بيف الَعمؿ الَخيري واإلصبلح المجتمعي، تنبع أىمية ىذا البحث ِمف الموض    

مع دراستو تحميميًا ِمف خبلؿ القانوف الدولي العاـ. وأىميتو الواضحة تبِرز ِمف ِخبلؿ إتخاذه اإلنساف محورًا اساسيًا 
واإلصبلح المجتمعي لتجميع تمؾ المصطمحات في موضوٍع ُيرّكز عمى اإلنساف تحت عِنواف الَعمؿ الَخيري 

 والقانوف الدولي العاـ.
 هدف البحث:

ييدؼ بحثنا إلى دراسة مدى نجاح الَعمؿ الَخيري في تحقيؽ اإلصبلح المجتمعي، ليس عمى مستوى     
نما عمى مستوى المجتمع الدولي كُكؿ ِمف خبلؿ متابعة ىذا النجاح في كيفية معالجة  المجتمعات المحمية فقط، وا 

لي العاـ )الناِظـ لممجتمع الدولي( لمعمؿ الَخيري ومدى إىتمامو كذلؾ باإلصبلح المجتمعي، ِمف القانوف الدو 
 ِخبلؿ سموؾ طريؽ الَعمؿ الَخيري وتنظيمو لُو في مصادره الُمختمفة.

  َمنهج البحث:
لَخيري في إف موضوع البحث والذي يعتبر ُمستحدثًا وُمستجدًا في ىذا المجاؿ: مجاؿ دراسة دور الَعمؿ ا    

اإلصبلح المجتمعي عمى ضوء القانوف الدولي العاـ، يتطمب ِمنا ُبغية دراستو أكاديميًا، أف نعتمد عمى َمنيج 
 الَعرض بدايًة، وعمى َمنيج التحميؿ لموصوؿ إلى اإلستنتاجات الصحيحة في النياية.

 ُصعوبات البحث:
بات، تمثمت في ُندرة الِدراسات األكاديمية التي تناولت لقد واجيتنا خبلؿ إعداد ىذا البحث، جُممة ِمف الصعو     

موضوع الَعمؿ الَخيري في القانوف الدولي العاـ، وكذلؾ ِقمة المَصادر الرصينة التي َبحثت في دور الَعمؿ الَخيري 
 كوسيمة ِمف وسائؿ تحقيؽ اإلصبلح المجتمعي، ألنيا كانت أقرب إلى الكتابات الصحفية ِمنيا إلى الدراسات
العممية، ولكف رغـ ذلؾ إجتيدنا في إستخراج ىذا القميؿ وأسترشدنا بو لبناء ىذا البحث عميو، فأف ُكنا ُمصيبيف 

ف كنا ُمخطئيف فثوابنا إننا حاولنا، وما التوفيؽ إال ِمف عند اهلل.  فمنا األجريف وا 
 خطة البحث:

 وفؽ الخطة العممية التالية: بغية تحقيؽ األىداؼ المرجوة ِمف بحثنا ىذا، فأننا سنتناولو    
تأصيؿ نظري، وسنخصص المبحث الثاني ِمنو  –في المبحث األوؿ سندرس الَعمؿ الَخيري واإلصبلح المجتمعي 

لموقوؼ عمى اإلطار القانوني الدولي لدور لعمؿ الَخيري في اإلصبلح المجتمعي. وسنختتـ البحث بأىـ 
ِخبلؿ الدراسة التحميمية لمضمونو، مع إيراد لممصادر التي إستفدنا  اإلستنتاجات التي نكوف قد توصمنا إلييا ِمف

 ِمنيا لكتابتو.
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 المبحث األول
 تأصيل نظري –الَعمل الَخيري واإلصالح المجتمعي 

إف الحديث عف موضوع الَعمؿ الَخيري ذو شجوف وخاصة عندما َنرـو ربطو باإلصبلح المجتمعي، وذلؾ ألنو 
 اة اإلجتماعية بكؿ تنوعاِتيا وتشعباِتيا.ُمرتبط باإلنساف وبالحي

 عميو، وتحقيقًا لمفائدة األكاديمية، سنحاوؿ أف نتناوؿ ىذا المبحث وفؽ التقسيـ التالي:
 المطمب األول

 الَعمل الَخيري: تأصيل نظري
ينٍة أو صنعٍة أو الَعمؿ ىو الُمِينة والِفعؿ، َمف َعمؿ َيعمُؿ َعمبًل، والجمُع أعماؿ، والعاِمؿ ىو َمف َيعمؿ في مِ 

 .(ٔ)خدمٍة ما
ف لمصطمح )الَخير( في المغة العربية )لغة القرآف الكريـ(، دالالت تشير كميا إلى الصفات واألخبلؽ الحميدة.  وا 

 .(ٕ)ويمكف تعريؼ الَخير بأنو "كؿ ما كاف مرغوبًا فيو وِمنتفعًا بو"
نما حُث عميو وتظير العبلقة بيف لفظتي الَخير والتطوع في إنو "ال إكراه  عمى ِفعؿ الَخير في ِشرعة اإلسبلـ، وا 

ستحساُف لو ووعد إليي بالمغِفرة والثواب ُمكافأة لفاِعمو"  . (ٖ)وا 
إذف، فأف ُمصطمح الَعمؿ الَخيري يرادؼ مصطمح الَعمؿ الطوعي أو التطوعي أو ما ُيطمؽ عميو حينًا بػ )رأس 

مسمى واحد. ولذلؾ سنستخدـ في بحثنا ىذا الَعمؿ الَخيري الماؿ اإلجتماعي( أيضًا، وكميا تسميات متعددة ل
 والَعمؿ التطوعي كُمرادفيف لبعضيما البعض.

في جنوب آسيا، و  (ٗ)توجد لدى معظـ المغات مصطمحات لوصؼ الَعمؿ التطوعي )الَخيري(. فِمف )شرامادانا(
. ألف كؿ الحضارات البشرية عرفت الَعمؿ (ٚ)في أمريكا البلتينية (ٙ)في شرؽ أفريقيا، إلى )مينغو( (٘))ىارامبي(

                                                             

دراسة حالة: قطاع غزة،  –( محمد إبراىيـ أبو عمياف، الَعمؿ الَخيري ودوره في التنمية اإلقتصادية ِمف َمنظور إسبلمي ٔ)
 .ٓ٘، صٕٗٔٓرسالة ماجستير قدمت إلى كمية التجارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة، 

مؤسسة الشيخ زايد لؤلعماؿ الَخيرية واإلنسانية نموذجًا،  –الَخيرية في التنمية اإلجتماعية  ( حنيف دية، دور المؤسساتٕ)
 .ٔٔ، صٕ٘ٔٓالوادي،  –رسالة ماجستير قدمت إلى كمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة الشييد حمو لخضر 

، ٕٙٓٓ، العدد السادس والثبلثوف، صيؼ ( ينظر: د. عامر الزمالي، الَعمؿ الَخيري في اإلسبلـ، مجمة اإلنسانيٖ)
 .ٕ٘ص

(4) Shramadana 
(5) Harambee 
(6) Mingu 

( تقرير السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة المقدـ إلى الدورة السادسة والخمسوف، تحت عنواف )دعـ الَعمؿ التطوعي(، في ٗ)
 .ٖ، صٕٔٓٓ/ٛ/ٗٔ
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التطوعي )الَخيري(، ومارستُو بالِفعؿ. لذلؾ ال ُيعتبر الَعمؿ التطوعي )الَخيري( ظاِىرة جديدة، فقد كاف، دائمًا، 
ولقد تعددت تعاريؼ الَعمؿ الَخيري أو التطوعي، بَحسب وِجية َنظر  جزءًا ِمف السموؾ المُتحِضر والُمتمِدف.

ولكف يُمكف تحديد بعض صفاتو في أنو: عمؿ غير ربحي، يقـو بواسطتو شخص ما بتقديـ خدمة الباحثيف 
ضرورية ومشروعة لممحتاج إلى تمؾ الخدمة والذي ال يستطيع ىو بنفسو ولوحده ِمف الحصوؿ عمى تمؾ الخدمة. 

جمااًل، يمكف تعريؼ  لجمعيات الوطنية، وييدؼ الَعمؿ التطوعي )الَخيري( بأنو نشاط "يضطمع بتنظيمو ممثمو اوا 
إلى تعزيز خدماتيا وأنشطتيا، وذلؾ وفقًا لؤلىداؼ األساسية لمصميب األحمر واليبلؿ األحمر. ويقـو بيذا الَعمؿ 
أشخاص متحمسوف بمحض إختيارىـ وليس برغبة في تحقيؽ كسب مادي أو مالي أو تحت ضغط خارجي 

 .(ٔ)إجتماعي أو إقتصادي أو سياسي"
 :(ٕ)ايير رئيسية لتمييز الَعمؿ التطوعي )الَخيري( َعف غيره ِمف أنواع النشاط اإلنسانيوىناؾ ثبلثة مع

 ال يتـ القياـ بو أساسًا ِمف أجؿ المَكسب المالي.  -ٔ
 إنو يتـ اإلضطبلع بو باإلرادة الُحرة لمشخص المتطوع.  -ٕ
 يفيد الطرؼ الثالث أو المجتمع ككؿ.  -ٖ

، وىي: الُشموؿ والتَنوع واإلستمرارية والخموص لمخير والرقي في ولمعمؿ الَخيري في اإلسبلـ خصائص تميزه
 .(ٖ)األداء والتنفيذ

والَعمؿ التطوعي )الَخيري(، ُيصنؼ إلى نوعيف رئيسيف، ىما: )أ( الَعمؿ التطوعي )الَخيري( الفردي، و)ب( الَعمؿ 
 .(ٗ)التطوعي )الَخيري( الجماعي

                                                             

حمر، تقرير تعزيز الدور المساعد، شراكة ِمف أجؿ جمعيات ( اإلتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليبلؿ األ٘)
وطنية أقوى وِمف أجؿ تنمية التطوع، ُقِدـ إلى المؤتمر الدولي الحادي والثبلثوف لمصميب األحمر واليبلؿ األحمر، 

 .ٙ، صٕٔٔٓ/ٕٔ/ٔ-ٔٔ/ٕٛجنيؼ، 
 .ٙ( ينظر: تقرير السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة، المصدر السابؽ، صٙ)
 .ٚ٘-ٙ٘محمد إبراىيـ أبو عمياف، المصدر السابؽ، ص  (ٚ)
( تشير البيانات المتاحة إلى المساىمة اإلقتصادية الكبيرة لمعمؿ التطوعي )الَخيري(. ففي الواليات المتحدة األمريكية، ٔ)

ميوف دوالر ب ٕٕ٘مبلييف وظيفة تتطمب تفرغًا بقيمة  ٜتشير الدراسات اإلستقصائية إلى أف الَعمؿ التطوعي ُيعادؿ 
بميوف  ٔٔوظيفة تتطمب تفرغًا بقيمة مقدرة تبمغ  ٓٓٓٛٚ٘بميوف ساعة سنويًا أو  ٔ،ٔٔسنويًا، وفي كندا تبمغ األرقاـ 
وظيفة تتطمب تفرغًا  ٓٓٓ٘٘ٗمميوف ساعة سنويًا ِمف الَعمؿ التطوعي )الَخيري( أو  ٕٓٛدوالر، وفي ىولندا تُقضى 

بميوف دوالر سنويًا،  ٚ٘انيا تقدر قيمة الَعمؿ التطوعي )الَخيري( بما يعادؿ بميوف دوالر، وفي بريط ٖٔ،٘ٙتعادؿ 
بقيمة تتجاوز بميوني  ٜٜٜٔمميوف ساعة في سنة  ٔ٘ٗشخص بأكثر ِمف  ٜٖٗٙ٘ٛٛوفي كوريا الجنوبية تطوع 

يذكر التقرير، . لكف مما يؤسؼ لو، وكما ٗدوالر. ينظر: تقرير السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة، المصدر السابؽ، ص
 فأنو لـ يتـ إيبلء اإلىتماـ الكافي بالقيمة النقدية لمعمؿ التطوعي في البمداف النامية.
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لمؤسساتي الِمنتظـ في الجمعيات غير الحكومية في عصرنا الحالي ِمف وينطمؽ الَعمؿ الَخيري، سواٌء الفردي أو ا
فرضية مفادىا إف السمطة السياسية في أي دولة كانت عاجزة عف تمبية كؿ اإلحتياجات لمواطنييا بسبب التطور 

الكماليات الكبير في جميع نواحي الحياة وزيادة المتطمبات والحاجات المعيشية والتي كانت في الماضي تعتبر ِمف 
أصبحت اليـو ِمف الضروريات، وىنا يظير دور ِمنظمات المجتمع المدني في إشباع تمؾ الحاجات وجسرًا 

 إليصاؿ أصوات الفئات المعوزة إلى الحكومة لمعمؿ معًا ِمف أجؿ سد النقص وتأميف العيش الكريـ لتمؾ الفئات.
ماء إلى مجتمعاتيـ ِمف خبلؿ معرفتيـ بأف ىنالؾ َمف وتظير أىمية الَعمؿ الَخيري في رفع شعور األفراد باإلنت

سيساعده ويعاونو عمى تحمؿ أعباء الحياة، كما يؤدي إلى التقميؿ ِمف األخطار اإلجتماعية الناجمة عف العوز 
والفاقة ويشيع روح الَخير والتطوع في نفوس اآلخريف فيقتدوف بالممارسيف ليذا الَعمؿ، كما إنو يعزز قدرة المجتمع 

 عمى مواجية الصعوبات التي تواجيو بنفسو. 
 :(ٔ)وىناؾ ِمف يحدد مجموعة ِمف التحديات التي تواجو الَعمؿ الَخيري )التطوعي(، والتي تتمثؿ في

 تراجع ثقافة التطوع، وخاصة بيف الشباب. -
 الظروؼ اإلقتصادية السائدة. -
: إف ىذا الَعمؿ يقـو بو االغنياء إنتشار بعض المفاىيـ المغموطة عف الَعمؿ الَخيري )التطوعي( مثؿ -

 فقط، أو التصور بأف مفيـو الَعمؿ الَخيري )التطوعي( مرتبط بأعماؿ البر واالحساف فقط.
 ضعؼ الوعي بأىمية وفوائد المشاركة في الَعمؿ الَخيري )التطوعي(. -

 المطمب الثاني
 اإلصالح المجتمعي وعالقته بالَعمل الَخيري

ؼ عمى تحديد المفاىيـ التالية: اإلصبلح، المجتمع، اإلصبلح المجتمعي، قبؿ الخوض بادئ ذي بدء، عمينا أف نق
 في عبلقة كؿ ِمنو ببعضو اآلخر.

. واإلصبلح في المغة: "الَصبلح" ضد (ٕ)( موضعاً ٓٛٔوقد ورد لفظ اإلصبلح في القرآف الكريـ في اكثر ِمف )
 .(ٖ)الفساد

 .(ٔ)اؿ ِمف السيئ إلى الحسف"وىناؾ ِمف يعّرؼ اإلصبلح بأنو "تغيير األحو 

                                                             

 .ٕٛٔٓ/ٚ/ٕٗآخر زيارة  http://www.educationaltoolsportal.eu( التطوع، ُمتاح عمى الموقع األلكتروني: ٕ)
 -دور قادة األحزاب في األنظمة الديمقراطية )دراسة تحميمية -اح صبحي حيدر، إصبلح األحزاب السياسية ( صبٖ)

 .ٖٗ، صٜٕٓٓسياسية(، إطروحة دكتورا مقدمة إلى كمية القانوف والسياسة بجامعة صبلح الديف، أربيؿ، 
يف مفيـو اإلماـ ابي حامد الغزالي وغبف دراسة مقارنة ب –( د. حسف عمي الشايقي، اإلصبلح اإلجتماعي في اإلسبلـ ٗ)

 .ٜٕٔ، صٖٕٔٓعاشور، مجمة )دراسات إسبلمية(، العدد الخامس، 

http://www.educationaltoolsportal.eu/
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  (ٕ)والمجتمع ىو البيئة التي يعيش فييا اإلنساف.
أو إف المجتمع ىو مجموعة ِمف األفراد واأُلسر )الناس( يعيشوف في مكاف واحد، فنقوؿ المجتمع المكي وُيقصد بِو 

 .(ٖ)ُسكاف مكة المكرمة، والمجتمع المدني وُيقصد بِو ُسكاف الَمدينة الِمنورة
اإلصبلح اإلجتماعي، فيمكف تعريفو بأنو ذلؾ الذي "يقـو عمى إصبلح شؤوف الحياة لؤلفراد والمجتمعات، بما  أما

 .(ٗ)يحقؽ ليـ خير الدنيا واآلخرة"
وترجع بدايات نشأة مفيـو اإلصبلح المجتمعي إلى الباحث تشارلز بوث، عندما كاف يجري دراساتو عف مشكمة 

ا إف الفقر يرجع إلى سوء األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية، وال يرجع إلى الفقر، وتوصؿ إلى نتيجة مفادى
 .(٘)تقصير الفرد فقط

إف "الدعوة إلى الَخير واإلصبلح قيمة إنسانية سامية، تمثؿ قاسمًا مشتركًا بيف كؿ األدياف والثقافات. كؿ ثقافة 
 .(ٙ)و خمفياتيا الثقافية"تسعى إلى تحقيؽ ىذا المقصد النبيؿ ِمف خبلؿ مرجعياتيا الدينية أ

و في القرآف الكريـ يوجد ربط بيف الَعمؿ الَخيري واإلصبلح المجتمعي ، حيث يقوؿ َجؿَّ جبللُو: "ال َخْيَر ِفي َكِثيٍر 
ـْ ِإال ِمف َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو إصبلح َبْيَف النَّاِس َوِمف َيْفَعْؿ َذِلَؾ اْبِتَغاَء  َمْرَضاِة المَِّو َفَسْوَؼ ُنْؤِتيِو ِمف َنْجَواُى

 . (ٚ)َأْجًرا َعِظيًما"
وحيث إف الُمصمح الذي يتطوع ألجؿ اإلصبلح بيف الناس، ويبذؿ ِمف جيده ومالو حتى ُيصمح بيف متخاصميف، 

 .(ٛ)ويوفؽ بيف متنازعيف، فيو إنما يؤدي عبادة عظيمة يحبيا اهلل تعالى

                                                                                                                                                                                              

تجاىاتو وآلياتو، مجمة  –( د. نصار أسعد نصار، إصبلح األمة في ضوء الكتاب والسنة ٔ) دراسة في مفيـو اإلصبلح وا 
 .ٚٚٗ، صٕٚٓٓاألوؿ،  ، العددٖٕجامعة دمشؽ لمعمـو اإلقتصادية والقانونية، المجمد 

( د. نايؼ محمد المرواني، الَعمؿ التطوعي.. إشكاالتو وتطبيقاتو، رؤية إجتماعية وأمنية، ُمتاح عمى الموقع األلكتروني: ٕ)
http://www.alma3raka.net  ٕٗآخر زيارة في/ٚ/ٕٓٔٛ. 

، ٕٙٓٓالَعمؿ التطوعي وعبلقتو بأمف المجتمع، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، ( معموي بف عبداهلل الشيراني، ٖ)
 .ٖٔص

( د. بكر مصطفى طعمة بني أرشيد، اإلصبلح اإلجتماعي وآثره في تحقيؽ األمف اإلجتماعي في ضوء نصوص ٗ)
 .ٕٛٔٓ/ٚ/ٕ٘آخر زيارة في   http://www.web2.aabu.edu.joالوحي، ُمتاح عمى الموقع األلكتروني: 

آخر زيارة في  http://www.alhiwar.net( معاذ عميوي، مفيـو اإلصبلح اإلجتماعي، ُمتاح عمى الموقع األلكتروني: ٘)
ٕ٘/ٚ/ٕٓٔٛ. 

، ضمف كتاب: اإلصبلح ( د. إبراىيـ الحميداف، قيمة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر في جانبيو التشريعي والتطبيقيٙ)
 .ٕ٘، صٕٚٓٓ، دار غيناء لمنشر، الرياض، ٕاألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر في السعودية، ط –المجتمعي 

 .ٗٔٔ( القرآف الكريـ، سورة النساء، اآلية ٚ)
موضوعية، مجمة دراسة  –( أ. د. نافذ حماد و أ. رندة زينو، الَعمؿ التطوعي ومجاالتو اإلجتماعية في الُسنة النبوية ٛ)

 .ٕٙ، صٕٔٔٓالجامعة اإلسبلمية، المجمد التاسع عشر، العدد األوؿ، 

http://www.alma3raka.net/
http://www.alma3raka.net/
http://www.alhiwar.net/
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وحدىا ال تنفع ِمنيا صاحبيا إذا تجردت عف مكاـر األخبلؽ، وذلؾ لوجود عبلقة حيث "أف القياـ بعبادة اهلل تعالى 
 .(ٔ)وطيدة تبلزمية بيف عبادة الخالؽ، وتطبيؽ مكاـر األخبلؽ مع مخموقاتو"

إف ممارسة األعماؿ التطوعية )الَخيرية( بيف المسمميف "تعمؿ عمى إشاعة األُلفة والمحبة بينيـ، وبذلؾ ينشأ 
 .(ٕ)ًا متكامبًل تنتشر بيف أفراده المحبة واألخاء والتعاوف"المجتمع متآلف

وأخيرًا، يمكننا القوؿ وبكؿ ثقة: أليس بكاٍؼ أف الَعمؿ الَخيري ازاء المحتاجيف سيؤدي إلى زيادة والء ىؤالء 
ياة األخيريف نحو مجتمعاتيـ، وىذا معناه إبعاد المجتمع عف الفساد، برفع معنوياتيـ لمتغمب عمى مصاعب الح

وبؤسيا وشعورىـ بأنيـ ليسوا ميمشيف، بؿ إف المجتمع الذي يعيشوف بيف جنباتو لف تنساىـ وبذلؾ لف يضمروا 
الشر ليذا المجتمع، وبذلؾ تتحؽ النتيجة المرجوة ِمف الَعمؿ الَخيري، الذي ىو موضوع بحثنا ىذا، ِمف تحقيؽ 

 زرع اإلستقرار في المجتمع الذي يشيع فيو.اإلصبلح المجتمعي. اي إف الَعمؿ الَخيري ىو الطريؽ نحو 
 المبحث الثاني

 اإلطار القانوني الدولي لدور الَعمل الَخيري في اإلصالح المجتمعي 
إف الغاية األساسية لمقانوف )أي قانوف كاف: سواء الداخمي أو الدولي(، ىي في تحقيؽ العدالة واإلستقرار ِمف     

 لمجتمع.خبلؿ تنظيمو لعبلقات البشر داخؿ ا
والقانوف، بصورة عامة، يتكوف ِمف وحداٍت أصغر ُيطمؽ عمييا القواعد القانونية. فالقانوف ىو عبارة عف مجموعة 
ِمف القواعد القانونية العامة والمجردة، لتنظيـ العبلقات المختمفة بيف أشخاصو، ويتعرض ِمف يخالؼ تمؾ القواعد 

 يضـ فروعًا متعددة، وِمف بيف تمؾ الفروع: القانوف الدولي العاـ.إلى الجزاء، الذي تفرضو الدولة. والقانوف 
 والقانوف الدولي العاـ يتكوف ِمف القواعد القانونية التي ميمتيا تنظيـ العبلقات بيف أشخاصو. 

وأشخاص القانوف الدولي العاـ، حسب اإلتجاىات الفقيية الدولية الحديثة والتطورات القانونية المعاصرة، ىـ: 
 وؿ والمنظمات الدولية واألفراد.الد

تاحة الفرص السانحة أماـ الَعمؿ التطوعي  فالدوؿ تعتبر ِمف األشخاص الرئيسية لمقانوف الدولي، وميمة تسييؿ وا 
 )الَخيري( وتحقيؽ األمف في المجتمع، تعتبر ِمف واجباتيا األساسية، ِمف وجية نظر القانوف الدولي العاـ، طبعًا.

قة الختامية لمدورة اإلستثنائية الرابعة والعشريف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، تحت عنواف حيث إنو في الوثي
)قرار الجمعية  –)مؤتمر القمة العالمي لمتنمية اإلجتماعية وما بعده: تحقيؽ التنمية لمجميع في عصر العولمة( 

الحكومات عف وضع إستراتيجيات وبرامج ( أقّرت صراحًة لممرة األولى بمسؤولية ٕ/ٕٗ-العامة لؤلمـ المتحدة دإ
 شاممة لدعـ الَعمؿ التطوعي )الَخيري(.

                                                             

ترسيخيما تطبيقيماوآثارىما عمى الفرد والمجتمع في نظر الكتاب  -( د. مراد جبار سعيد،  مبادىء العفو والتسامح ٜ)
 والسنة.

 .ٕٖ٘، صٜٜٛٔ، دار طيبة، ٕط( عبدالعزيز بف ناصر الجميؿ، وقفات تربوية في ضوء القرآف الكريـ، ٔ)
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شجعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الحكومات، ومؤسسات منظمة األمـ المتحدة،  ٚ٘/٘٘وفي قرارىا المرقـ 
 عمى إتخاذ كؿ إجراء ممكف لدعـ الَعمؿ التطوعي )الَخيري(.

الذي إتخذتو لجنة التنمية إلجتماعية لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  ٕ/ٜٖبؿ وأكثر ِمف ذلؾ، تضمف القرار 
دورتيا التاسعة والثبلثيف، بندًا ىامًا ومبتكرًا، يشجع الحكومات عمى أف تأخذ في نظر اإلعتبار اآلثر المحتمؿ 

ممواطنيف. حيث إف لتدابير السياسات اإلجتماعية واالقتصادية العامة عمى ُفرص الَعمؿ التطوعي )الَخيري( ل
تطوع الناس غالبًا ما يتأثر )عف غير قصد( بالتشريعات التي تصدرىا الدولة في مجاالت ال ُينظر إلييا عادةً 
عمى إنيا تقع في نطاؽ الَعمؿ التطوعي )الَخيري(. فالتدابير المتصمة بالعمالة مثبًل، كعدد أياـ أسبوع الَعمؿ وسف 

يجابًا. وأقترحت المجنة إنو يجب األخذ بالحسباف التحقؽ ِمف التقاعد، تؤثر عمى الَعمؿ التطو  عي )الَخيري(، سمبًا وا 
 مركز المتطوعيف في التشريعات ذات الصمة المزمع إصدارىا. 

ولموقوؼ عمى مدى جدية المجتمع الدولي واىتمامو بالَعمؿ التطوعي )الَخيري( كأحد فواِعؿ تحقيؽ األمف 
 .(ٔ)، ِمف بيف العشرات ِمف الوثائؽ المماثمة التي تنحى نفس اإلتجاهالمجتمعي، نعرض لوثيقة واحدة

، قدـ السكرتير العاـ لؤلمـ ٕٔٓٓ/ٛ/ٗٔففي الدورة السادسة والخمسوف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
 .(ٔ)المتحدة تقريرًا بعنواف )دعـ الَعمؿ التطوعي(

                                                             

 (عمى سبيؿ المثاؿ:ٔ)
، السنة الدولية ٕٔٓٓالذي أعمنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بموجبو سنة  ٜٜٚٔ/ٔٔ/ٕٓفي  ٚٔ/ٕ٘القرار 

 لممتطوعيف.
الرقـ المساىمة المقدمة ِمف برنامج متطوعي األمـ المتحدة، تحت عنواف )الَعمؿ التطوعي والتنمية اإلجتماعية(، ذي 

(A\AC.253\16\Add.7 إلى المجنة التحضيرية لمدورة اإلستثنائية لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بشأف تنفيذ نتائج )
 مؤتمر القمة العالمي لمتنمية اإلجتماعية.

-A\S)تقرير المجنة الجامعة المخصصة لمدورة االستثنائية الرابعة والعشريف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، ذي الرقـ 
24\8\Rev.1.) 

 ِمف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة حوؿ )السنة الدولية لممتطوعيف(. ٕٓٓٓ/ٕٔ/ٗفي  ٘٘/ٚ٘القرار 
مذكرة السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة، تحت عنواف )دور الَعمؿ التطوعي في تعزيز التنمية اإلجتماعية(، ذي الرقـ 

(E\2001\26.) 
 ، تحت عنواف )الَعمؿ التطوعي والتنمية اإلجتماعية(ٕ/ٜٖمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرار لجنة التنمية اإلجتماعية ل

الذي أعتمده مؤتمر األمـ المتحدة الثالث المعني بأقؿ البمداف نموًا،  ٕٓٔٓ-ٕٔٓٓبرنامج الَعمؿ ألقؿ البمداف نموًا لمعقد 
 (.A\CONF.\191\11ذي الرقـ )

حية وشؤوف اأُلسرة )مجمس أوروبا( تحت عنواف )تحسيف مركز المتطوعيف ودورىـ تقرير لجنة الشؤوف اإلجتماعية والص
 كأسياـ ِمف جانب الجمعية البرلمانية لمسنة الدولية لممتطوعيف(.

(، والذي ٕٔٓٓقرار مجمس اإلتحاد البرلماني الدولي، تحت عنواف )تقديـ الدعـ إلى سنة األمـ المتحدة الدولية لممتطوعيف: 
 .ٕٔٓٓفي نيساف  ٛٙٔفي الدورة تـ إعتماده 
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األمف المجتمعي بقولو: "يضطمع الَعمؿ التطوعي بدوٍر ىاـ في حيث يربط التقرير بيف الَعمؿ التطوعي )الَخيري( و 
الحفاظ عمى إستقرار وتماسؾ المجتمعات". وفي مكاف آخر، يقوؿ التقرير: "يتضح يومًا بعد يـو إف التعايش 
السممي يستفيد ِمف الَعمؿ التطوعي الذي ينبض بالحياة، وال سيما في الحاالت التي يتخطى فييا ىذا الَعمؿ 

 جز العرؽ والديف والسف والدخؿ ونوع الجنس". حوا
وُبغية دراسة دور القانوف الدولي في تنظيـ وتطور الَعمؿ الَخيري )التطوعي(، وتحقيؽ اإلصبلح المجتمعي ِمف 

 خبللو، سنوزع ىذا المبحث بالشكؿ التالي:
 المطمب األول

 المساعدات اإلنسانية
ولى ِمف ميثاؽ األمـ المتحدة، انو ِمف مقاصد المنظمة العالمية تحقيؽ جاء في الفقرة الثالثة ِمف المادة األ     

 التعاوف الدولي عمى حؿ المسائؿ الدولية ذات الصبغة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واإلنسانية ... الخ.
المتحدة المرقـ  والتعاوف الدولي والذي يطمؽ عميو أحيانًا التضامف الدولي، وبحسب قرار الجمعية العامة لؤلمـ

ف المساعدة اإلنسانية تعتبر صورة ِمف  ٜٙٛٔ/ٕٔ/ٗفي  ٕٛٔ/ٔٗ يعتبر جزءًا ِمف الحقوؽ األساسية لئلنساف. وا 
صور التضامف بيف الدوؿ. فأذف، تقديـ المساعدات اإلنسانية، ليست ترفًا وال ِمنة بؿ ىو حؽ ِمف حقوؽ اإلنساف 

(، حثت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الدوؿ الغنية ٕٕٙٙلمرقـ )في القانوف الدولي العاـ. وبحسب القرار ا
 % ِمف ميزانياتيا لتقديـ المساعدات اإلنسانية إلى الدوؿ الفقيرة سنوياً ٚ.ٓلتخصيص 

والمساعدات اإلنسانية التي تسمى ايضًا بالمساعدات الخارجية واإلغاثة اإلنسانية كذلؾ، يمكف تعريفيا بأنيا كؿ 
لية التي تقدميا الجيات المانحة في الدوؿ الغنية إلى الجيات المستقِبمة )المتمقية( في الدوؿ االقؿ التدفقات الما

 .(ٕ)نمواً 
، وذلؾ بسبب تزايد أعداد الناس، وتزايد عدد األزمات  وتزداد حاجة الناس إلى المساعدات اإلنسانية يومًا بعد يـو

إلجتماعية وِمف بينيا الفقر، مما يؤدي إلى وجوب زيادة حجـ والكوارث، وتزايد األزمات اإلقتصادية والمشاكؿ ا
المساعدات. يقوؿ مارؾ لوكوؾ )وكيؿ السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة لمشؤوف اإلنسانية ومنسؽ اإلغاثة في حاالت 

 .(ٖ)، سيحتاج المزيد ِمف الناس إلى مساعدتنا أكثر ِمف أي وقت مضى"ٕٛٔٓالطوارئ(: "في عاـ 

                                                                                                                                                                                              

(ٔ )A\56\288. 
( موسى عبلية، الُمساعدات الخارجية بيف األىداؼ اإلستراتيجية، والفواعؿ والمؤثرات الداخمية في الدوؿ المانحة، مجمة ٔ)

 .ٙٚ، صٕ٘ٔٓ، ايار ٗٔسياسات عربية، العدد 
، ُمتاح عمى الموقع ٕٛٔٓالَعمؿ اإلنساني العالمي  ( مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية، لمحة عامة عفٕ)

 .ٕٛٔٓ/ٚ/ٖٕآخر زيارة في  http://www.unocha.orgاأللكتروني: 

http://www.unocha.org/
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( مميوف نسمة، ٚ.ٖ٘ٔ، بمغ تقديريًا )ٕٛٔٓأف عدد المحتاجيف لممساعدات اإلنسانية كأفراد في سنة وباألرقاـ، ف
ف المتطمبات المالية لمساعدتيـ تخمف بػ )  .(ٔ)( مميار دوالر٘.ٕٕوا 

وِمف الجدير بالذكر، إف ِمف واجب الدوؿ إحتراـ وكفالة إحتراـ الحؽ في الحياة لجميع األفراد داخؿ األراضي 
تابعة ليا والخاضعة لسمطانيا. وال يعني ذلؾ، وجوب إمتناع الدوؿ عف إنتياؾ ىذا الحؽ بصورة مباشرة فقط، ال

بؿ وايضًا يعني، وجوب إتخاذىا كؿ الخطوات البلزمة لضماف عدـ إنتياؾ ىذا الحؽ. ويعني ىذا الواجب المتعمؽ 
ت الضرورية بالصورة المبلئمة لممجتمعات المنكوبة بأتخاذ إجراء إيجابي، وجوب كفالة الدولة توفير السمع والخدما

حتى تتمكف ِمف البقاء عمى قيد الحياة، وفي حالة عدـ قدرة الدوؿ عمى القياـ بذلؾ، ينبغي أف تسمح ألي طرؼ 
ثالث في توفير مساعدات اإلغاثة المطموبة. ويندرج الحؽ في الحصوؿ عمى المساعدات اإلنسانية في القانوف 

اني ضمف إثنيف ِمف المبادئ التي يستند إلييا وىما: )أ( واجب التمييز بيف السكاف المدنييف الدولي اإلنس
والمقاتميف، )ب( واجب ضماف إحتراـ وحماية األفراد غير المشاركيف أو الذيف توقفوا عف المشاركة في األعماؿ 

إلختياري الثاني المعموؿ بو في ِمف البروتوكوؿ ا ٛٔالعدائية ومعاممتيـ معاممة إنسانية، حيث تنص المادة 
النزاعات المسمحة غير الدولية عمى الحؽ في الحصوؿ عمى المساعدات اإلنسانية، وتفرض عمى أطراؼ النزاع 
اإللتزاـ بقبوؿ المساعدات اإلنسانية البلزمة لبقاء السكاف عمى قيد الحياة. وفي حالة النزاعات الدولية، تنص 

 . (ٕ)الرابعة عمى الحؽ في طمب المساعدات ِمف أي طرؼ ثالثِمف إتفاقية جنيؼ  ٖٓالمادة 
لكف، ومما يؤسؼ لو أف تستخدـ المساعدات اإلنسانية كأداة بيد الدوؿ المانحة لفرض سياساتيا عمى الدوؿ 
المتمقية. فمثبًل، ىدد الرئيس االمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات األجنبية عف عدد ِمف الدوؿ في حاؿ 

 .(ٖ)سياساتوعارضت 
ومعظـ الدوؿ المانحة، تستثمر المساعدات الخارجية كأداة لتنفيذ سياستيا الخارجية. والدليؿ ىو ما توصؿ إليو 
أحد الباحثيف الذيف كتبوا في ىذا الحقؿ، وذكر نتفًا ِمف بعض الدراسات والبحوث التي ُأجريت في ىذا المجاؿ، 

 .(ٗ)لفرض سياساتيا عمى الدوؿ المعوزةِمف إف المساعدات تعتبر سبلحًا بيد الدوؿ 

                                                             

 ( نفس المصدر.ٖ)
اقات، المجمة ( روث ابريؿ ستوفمز، التنظيـ القانوني لممساعدات اإلنسانية في النزاعات المسمحة: اإلنجازات واإلخفٔ)

 .ٕٗٓٓ، ٙ٘ٛالدولية لمصميب االحمر، العدد 
 .ٜٔ، صٕٛٔٓ/ٔ/ٖٓ(، ٖٕٖٚ( ينظر: صحيفة الشاىد، العدد )ٕ)
 ( يقوؿ الباحث مبارؾ سعيد عوض العجمي في دراستو المعنونة بػ )المساعدات اإلقتصادية أداة ِمف ٖ)

انو قاـ برصد الدراسات السابقة التي تناولت توظيؼ (، ٕٓٔٓ-ٜٓٛٔأدوات السياسة الخارجية الكويتية: لمفترة ِمف )
المساعدات اإلقتصادية كأداة ِمف أدوات السياسة الخارجية، فتوصؿ إلى عدد ِمف تمؾ الدراسات والبحوث والتي تمقي 
الضوء عمى ىذه المسألة. ينظر: مبارؾ سعيد عوض العجمي، المساعدات اإلقتصادية أداة ِمف أدوات السياسة 
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لذلؾ، وِمف أجؿ اإلبقاء عمى الصفة اإلنسانية لممساعدات التي تقدـ إلى الدوؿ التي تحتاجيا، وِمف أجؿ تحقيؽ 
أىدافيا اإلنسانية بعيدًا عف كؿ األغراض األخرى، يستحسف أف يتـ تقديميا عف طريؽ األمـ المتحدة وبأسميا، 

، واألمـ المتحدة كمنظمة عالمية يقع عمى عاتقيا تعتبر ِمف حقوؽ اإلنساف –كما ذكرنا  –ألف تمؾ المساعدات 
واجب كفالة إحتراـ حقوؽ اإلنساف في العالـ أجمع. ويمكف مبلحظة دور المساعدات اإلنسانية في تحقيؽ 
اإلصبلح المجتمعي ِمف خبلؿ رصد ألىـ األىداؼ المعمنة لتمؾ المساعدات في إنيا أىداؼ إنسانية وأخبلقية 

ا في اإلعتقاد بأف السبلـ طويؿ المدى، والرخاء يمكف تحقيقيما ِمف خبلؿ إستعداد الدوؿ وجدت تبريرىا وتسويغي
، ألنيا في النياية ستصب في مصمحتيا (ٔ)الغنية الدائـ لتقديـ المساعدات اإلنسانية إلى الدوؿ الفقيرة والمعوزة

مراض السياسية واإلجتماعية ايضًا عندما سيؤدي إلى تحوؿ المجتمع الدولي إلى مجتمع مسالـ خاؿ ِمف األ
المستعصية. بؿ صار ِمف واجب كؿ دولة أف تعمؿ عمى السير نحو عالـ يقمؿ فيو ِمف فكرة التفاوت بيف الدوؿ، 
ونحو عالـ ِمنظـ عمى اساس يقـو عمى العدالة اإلنسانية، نحو بناء وارساء السبلـ واالمف لجميع األفراد 

 .(ٕ)اإلنسانية والمجتمعات مع كفالة إحتراـ الكرامة
 المطمب الثاني

 العاممون المتطوعون في المجال اإلنساني
يمكف تعريؼ المتطوع ِمف وجية نظر أدبيات الخدمة اإلجتماعية بأنو ذلؾ الشخص الذي يدرؾ ويؤِمف بأف     

 .(ٖ)مشاركتو التطوعية في النشاطات المجتمعية المحققة لمصالح العاـ واجب عميو
لؾ الشخص الذي يتمتع بميارة وخبرة معينة، يستثمرىا الداء واجب إجتماعي طواعية وبدوف أو إف المتطوع ىو ذ

 .(ٗ)مقابؿ
ف مصطمح الَعمؿ اإلنساني ِمف ُمرادفات الَعمؿ الَخيري  .(ٔ)وا 

                                                                                                                                                                                              

(، رسالة ماجستير ُقدمت إلى كمية األداب والعمـو بجامعة الشرؽ ٕٓٔٓ-ٜٓٛٔة الكويتية: لمفترة ِمف )الخارجي
 .ٕٔ-ٛ، صٕٔٔٓاألوسط، 

( د. نصر محمد عارؼ، األبعاد الثقافية لممساعدات الخارجية لمعالـ العربي، ضِمف كتاب: المساعدات الخارجية والتنمية ٔ)
سبلمي، تحرير: أ. د. محمد صفي الديف خربوش، المركز العممي رؤية ِمف مِ  –في العالـ العربي  نظور عربي وا 

 .ٜٛٔ، صٕٔٓٓلمدراسات السياسية، األردف، 
( محمد األميف مصطفى بديرينة، الحؽ في التنمية ما بيف اإلعبلنات والتطبيقات، رسالة ماجستير ُمقدمة إلى كمية ٕ)

 .ٜٗٔ، صٕٓٔٓالحقوؽ بجامعة ِمنتوري قسنطينة، 
آخر زيارة في  http://www.kau.edu.sa( د. إبتساـ عنبري، أزمة قضية التطوع، ُمتاح عمى الموقع األلكتروني: ٖ)

ٕٗ/ٚ/ٕٓٔٛ. 
آخر زيارة في  http://www.saaid.net( محمد ىشاـ أبو القمبز، جدد شبابؾ بالتطوع، ُمتاح عمى الموقع األلكتروني: ٗ)

ٕٗ/ٚ/ٕٓٔٛ. 

http://www.kau.edu.sa/
http://www.saaid.net/
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مميوف  3ٖٔٔٔوبحسب تقرير اإلتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليبلؿ األحمر فأف ىناؾ ما يقارب 
ِمف سكاف  ٓٓ٘يب األحمر واليبلؿ األحمر في كؿ الدوؿ، يمثموف نحو شخص واحد ِمف بيف متطوع في الصم

. وىذا التقدير لعدد المتطوعيف ىو في واحدة ِمف المنظمات اإلنسانية فقط، فما بالؾ باألعداد األخرى (ٕ)العالـ
قد دعت الحمعية العامة لؤلمـ لممتطوعيف في المنظمات الدولية )الحكومية وغير الحكومية( والمحمية األخرى. و 

ِمف كؿ عاـ  ٕٔ/٘، الحكومات إلى اإلحتفاؿ سنويًا في يـو ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٚٔفي  ٕٕٔ/ٓٗالمتحدة في قرارىا 
باليـو العالمي لممتطوعيف، وحثتيا عمى إتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأىمية إسياـ الخدمة التطوعية، وبذلؾ تحفز 

 .(ٖ)اتيـ كمتطوعيف، سواء في بمدانيـ أو في الخارجالمزيد ِمف الناس عمى تقديـ خدم
وِمف أجؿ إتاحة الفرصة أماـ العامميف في المجاؿ اإلنساني لمقياـ بعمميـ، فقد فرضت اإلتفاقيات الدولية إلتزامات 

كيف عمى الدولة المعنية بالمساعدة بمنح كؿ التسييبلت الضرورية، واإلمتيازات والحصانات البلزمة لؤلفراد المشار 
 .(ٗ)في عمميات تقديـ المساعدة اإلنسانية

لكف العامميف في المجاؿ اإلنساني يواجيوف أخطارًا أمنية متزايدة، مما يتطمب معيا إتخاذ تدابير فعالة لحمايتيـ، 
وكفالة توفير البيئة المناسبة لقياميـ بعمميـ. حيث يرى بعض الباحثيف إف النموذج الجديد لئلرىاب ىو إستيداؼ 

ؿ اإلغاثة والمينة اإلنسانية. وىذا ما تـ تأكيده في اإلجتماع الذي عقده مركز إدارة المبادرة األمنية في مركز عما
مع مجموعة ِمف الخبراء ووكاالت المعونة الدولية، حيث  ٕٓٔٓجنيؼ لمسياسات األمنية في شير أيار ِمف سنة 

نية، وجرى إستخداـ قاعدة بيانات واسعة عف أعداد تـ فيو مناقشة تأثير اإلرىاب عمى أعماؿ الوكاالت اإلنسا
حادث عنؼ ِمف قبؿ جماعات إرىابية جرت في بعض  ٕٖٔاألحداث التي تعرض ليا الَعمؿ اإلغاثي، ورصد 

ُعقد في مدينة مونترو السويسرية )مؤتمر النداءات الموحدة وتمويؿ  ٕٓٔٓ/ٖ/ٕٔشيرًا. وفي  ٕٔالدوؿ خبلؿ 
وؿ المخاطر األمنية التي تعترض الَعمؿ اإلنساني وأكد المؤتمر عمى تعزيز فكرة )كيفية األنشطة اإلنسانية(، تنا

بقاء المنظمات اإلنسانية في البيئات غير اآلِمنة بداًل ِمف كيفية المغادرة(، وتوصؿ المؤتمروف إلى وجوب تمويؿ 
تبادليا واإلببلغ عف الحوادث. مكونات إستراتيجية المخاطر، مثؿ تحميؿ المخاطر والتقييـ وجمع المعمومات و 

 Remoteواليـو ُيطرح بديؿ لمعمميات اإلنسانية الميدانية يسمى بإدارة البرامج اإلنسانية عف ُبعد )
management programming وىو عبارة عف رد فعؿ إيجابي عمى تدىور األوضاع األمنية في تنفيذ ،)

ظفيف الدولييف العامميف في الوكاالت اإلنسانية ِمف أماكف البرامج اإلنسانية في عيف المكاف، ويشمؿ سحب المو 

                                                                                                                                                                                              

 .ٜ( د. عبدالمحسف عبداهلل الجار اهلل الخرافي، مفيـو وتاريخ الَعمؿ اإلنساني، اإلتحاد العالمي لممؤسسات اإلنسانية، ص٘)
 .٘( اإلتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليبلؿ األحمر، مصدر سابؽ، صٙ)
 .ٕٛٔٓ/ٚ/ٖٕآخر زيارة في  http://www.wikipedia.orgعالمي، ُمتاح عمى الموقع األلكتروني: ( يـو التطوع الٔ)
عبداهلل بف جداه، المساعدة اإلنسانية في ظؿ قواعد القانوف الدولي المعاصر، إطروحة دكتوراه ُمقدمة إلى كمية الحقوؽ   (ٕ)

 .ٜٓٔ، صٕٚٔٓ، ٔة بجامعة باتنة والعمـو السياسي

http://www.wikipedia.org/
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تنفيذ البرامج والمشاريع، ونقؿ المسؤولية إلى الموظفيف المحمييف، لكف برنامج عف بعد يواجو تحديات تتمثؿ في 
في  المشكمة األخبلقية بنقؿ األخطار إلى الموظفيف المحمييف الذيف تحمموا مسؤولية تنفيذ المشاريع اإلنسانية

البيئات الخطرة، وكذلؾ صعوبة في ضماف مراقبة واإلشراؼ عمى تنفيذ المشاريع مما يؤثر عمى الجودة. كما إف 
نقؿ إدارة البرنامج لمفريؽ المحمي ال يعني إنيـ أكثر امنًا ِمف العماؿ الدولييف، بؿ عمى العكس، ففي بعض 

 .(ٔ)مييف أكثر عرضة لمتيديداتالحاالت كاف غياب العماؿ الدولييف يجعؿ ِمف العماؿ المح
 والسؤاؿ األىـ ىنا: كيؼ يساىـ المتطوعوف والعامموف في المجاؿ اإلنساني في تحقيؽ اإلصبلح المجتمعي؟

يذكر تقرير اإلتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليبلؿ األحمر بأف المتطوعيف يساعدوف الناس لكي 
وف ِمف أجؿ الحد ِمف حاالت الضعؼ في المجتمعات، ويوسعوف يكونوا في أحسف حالة صحية ممكنة، ويعمم

مجاؿ الوصوؿ إلى األشخاص في المجتمعات التي تعاني ِمف نقص في الخدمات الصحية، بؿ إف المتطوعيف 
يعالجوف ايضًا المخاطر اإلجتماعية والسموكية والبيئية الكاِمنة ِمف خبلؿ التعميـ والحشد اإلجتماعي لؤلفراد 

ف المتطوعيف يعمموف عمى توفير بيئة يشعر فييا األشخاص الذيف يعانوف ِمف التيميش باألماف والمجتمع ات. وا 
وحفاوة اإلستقباؿ. وعممية التطوع تساىـ في بناء اإلنسجاـ والمرونة داخؿ المجتمعات. وتساىـ كذلؾ في نشر 

 .(ٕ)ثقافة السمـ ونبذ العنؼ
 : الخاتمة

 اواًل: االستنتاجات:
 ىذا البحث، سنعرض ألىـ النتائج التي توصمنا الييا، والتي تتمخص بما يمي:في نياية 

أف مصطمح الَعمؿ الَخيري يرادؼ مصطمح الَعمؿ الطوعي أو التطوعي أو ما يطمؽ عميو حينًا بػ )رأس  -ٔ
 الماؿ اإلجتماعي( ايضًا.

. لذلؾ ال يعتبر الَعمؿ التطوعي كؿ الحضارات البشرية عرفت الَعمؿ التطوعي )الَخيري(، ومارستو بالفعؿ -ٕ
 )الَخيري( ظاىرة جديدة، فقد كاف، دائمًا، جزءًا ِمف السموؾ المتحضر والمتمدف.

اإلصبلح اإلجتماعي، يمكف تعريفو بأنو ذلؾ الذي "يقـو عمى إصبلح شؤوف الحياة لؤلفراد والمجتمعات، بما  -ٖ
 يحقؽ ليـ خير الدنيا واآلخرة".

                                                             

( د. لقاء أبو عجيب، آليات ووسائؿ حماية الَعمؿ اإلنساني بيف النظرية والتطبيؽ، إصدارات المعيد اإلسكندنافي لحقوؽ ٖ)
 .ٕٗٔٓاإلنساف، 

 .ٙاإلتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليبلؿ األحمر، مصدر سابؽ، ص  (ٔ)
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يوجد ربط بيف الَعمؿ الَخيري واإلصبلح المجتمعي، حيث يقوؿ جؿ جبللو: "ال َخْيَر ِفي في القرآف الكريـ  -ٗ
ـْ ِإال َمف َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو إصبلح َبْيَف النَّاِس َومف َيْفَعْؿ َذِلَؾ اْبِتَغاَء  َمْرَضاِة المَِّو َكِثيٍر ِمف َنْجَواُى

 .(ٔ)ًما"َفَسْوَؼ ُنْؤِتيِو َأْجًرا َعِظي
تاحة الفرص السانحة أماـ الَعمؿ  -٘ الدوؿ تعتبر ِمف األشخاص الرئيسية لمقانوف الدولي، وميمة تسييؿ وا 

التطوعي )الَخيري( وتحقيؽ األمف في المجتمع، تعتبر ِمف واجباتيا األساسية، ِمف وجية نظر القانوف الدولي 
 العاـ، طبعًا.

، وذلؾ بسبب تزايد أعداد الناس، وتزايد تزداد حاجة الناس إلى المساعدات اإل -ٙ نسانية الدولية يومًا بعد يـو
عدد األزمات والكوارث، وتزايد األزمات االقتصادية والمشاكؿ اإلجتماعية وِمف بينيا الفقر، مما يؤدي إلى 
ف وجوب زيادة حجـ المساعدات. ويمكف مبلحظة دور المساعدات اإلنسانية في تحقيؽ اإلصبلح المجتمعي مِ 

خبلؿ رصد ألىـ األىداؼ المعمنة لتمؾ المساعدات في إنيا أىداؼ إنسانية وأخبلقية وجدت تبريرىا وتسويغيا 
في اإلعتقاد بأف السبلـ طويؿ المدى، والرخاء يمكف تحقيقيما ِمف خبلؿ إستعداد الدوؿ الغنية الدائـ لتقديـ 

في النياية ستصب في مصمحتيا أيضًا عندما سيؤدي  المساعدات اإلنسانية إلى الدوؿ الفقيرة والمعِوزة، ألنيا
 إلى تحوؿ المجتمع الدولي إلى مجتمٍع مسالـ خاؿ ِمف االمراض السياسية واإلجتماعية المستعصية.

ف عممية التطوع تساىـ في بناء اإلنسجاـ  -ٚ إف مصطمح الَعمؿ اإلنساني ِمف مرادفات الَعمؿ الَخيري. وا 
 وتساىـ كذلؾ في نشر ثقافة السمـ ونبذ العنؼ.والمرونة داخؿ المجتمعات. 

 ثانيًا: التوصيات:
نقترح عمى السمطة التشريعية تشريع قوانيف تخص العمؿ التطوعي ويكوف متوافقًا مع المواثيؽ والمعاىدات  -ٔ

 والقرارات الدولية.
اه التأكيد اكثر عمى نقترح عمى السمطة التنفيذية العمؿ عمى تسييؿ مياـ منظمات المجتمع المدني باتج -ٕ

 العمؿ التطوعي.
نقترح عمى منظمات المجتمع المدني واالعبلـ المرئي والمسموع والمقرؤ القياـ بنشر ثقافة العمؿ التطوعي  -ٖ

 بيف افراد المجتمع وخاصة الشباب.
 وِمف اهلل التوفيؽ..

 
 
 

                                                             

 .ٗٔٔنساء، اآلية ( القرآف الكريـ، سورة الٕ)
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 : المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. اواًل:
 الشريفة.األحاديث النبوية  ثانيًا:
 ميثاق األمم المتحدة. ثالثًا:
 مجموعة ِمن قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة. رابعًا:

 الكتب خامسًا:
  د. إبراىيـ الحميداف، قيمة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر في جانبيو التشريعي والتطبيقي، ضِمف

، دار غيناء ٕر في السعودية، طاألمر بالمعروؼ والنيي عف المنك –كتاب: اإلصبلح المجتمعي 
 .ٕٚٓٓلمنشر، الرياض، 

  ٕٙٓٓد. عامر الزمالي، الَعمؿ الَخيري في اإلسبلـ، مجمة اإلنساني، العدد السادس والثبلثوف، صيؼ. 
 دار طيبة، ٕعبدالعزيز بف ناصر الجميؿ، وقفات تربوية في ضوء القرآف الكريـ، ط ،ٜٜٔٛ. 
 ماية الَعمؿ اإلنساني بيف النظرية والتطبيؽ، إصدارات المعيد د. لقاء أبو عجيب، آليات ووسائؿ ح

 .ٕٗٔٓاإلسكندنافي لحقوؽ اإلنساف، 
  د. نصر محمد عارؼ، األبعاد الثقافية لممساعدات الخارجية لمعالـ العربي، ضِمف كتاب: المساعدات

سبلمي، تحرير: أ –الخارجية والتنمية في العالـ العربي  . د. محمد صفي الديف رؤية ِمف ِمنظور عربي وا 
 .ٕٔٓٓخربوش، المركز العممي لمدراسات السياسية، األردف، 

 البحوث والمقاالت والتقارير سادسًا:
  اإلتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليبلؿ األحمر، تقرير تعزيز الدور المساعد، شراكة ِمف أجؿ

مؤتمر الدولي الحادي والثبلثوف لمصميب جمعيات وطنية أقوى وِمف أجؿ تنمية التطوع، ُقِدـ إلى ال
 .ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٔ-ٔٔ/ٕٛاألحمر واليبلؿ األحمر، جنيؼ، 

  دراسة مقارنة بيف مفيـو اإلماـ أبي حامد  –د. حسف عمي الشايقي، اإلصبلح اإلجتماعي في اإلسبلـ
بف عاشور، مجمة )دراسات إسبلمية(، العدد الخامس،   .ٖٕٔٓالغزالي وا 

 مؤسسة الشيخ زايد لؤلعماؿ الَخيرية  –ات الَخيرية في التنمية اإلجتماعية حنيف دية، دور المؤسس
واإلنسانية نموذجًا، رسالة ماجستير ُقِدمت إلى كمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة الشييد حمو 

 .ٕ٘ٔٓالوادي،  –لخضر 
 صر، إطروحة دكتوراه ُمقِدمة عبداهلل بف جداه، المساعدة اإلنسانية في ظؿ قواعد القانوف الدولي المعا

 .ٕٚٔٓ، ٔإلى كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة باتنة 
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  روث إبريؿ ستوفمز، التنظيـ القانوني لممساعدات اإلنسانية في النزاعات المسمحة: اإلنجازات
 .ٕٗٓٓ، ٙ٘ٛواإلخفاقات، المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد 

 دور قادة األحزاب في األنظمة الديمقراطية )دراسة  -السياسية  صباح صبحي حيدر، إصبلح األحزاب
سياسية(، إطروحة دكتورا ُمقِدمة إلى كمية القانوف والسياسة بجامعة صبلح الديف، أربيؿ،  -تحميمية
ٕٜٓٓ. 

  تقرير السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة الُمقدـ إلى الدورة السادسة والخمسوف، تحت عنواف )دعـ الَعمؿ
 .ٕٔٓٓ/ٛ/ٗٔعي(، في التطو 

  مبارؾ سعيد عوض العجمي، المساعدات اإلقتصادية أداة ِمف أدوات السياسة الخارجية الكويتية: لمفترة
 .ٕٔٔٓ(، رسالة ماجستير ُقِدمت إلى كمية األداب والعمـو بجامعة الشرؽ األوسط، ٕٓٔٓ-ِٜٓٛٔمف )

 نات والتطبيقات، رسالة ماجستير ُمقِدمة محمد األميف مصطفى بديرينة، الحؽ في التنمية ما بيف اإلعبل
 .ٕٓٔٓإلى كمية الحقوؽ بجامعة ِمنتوري قسنطينة، 

  دراسة حالة:  –محمد إبراىيـ أبو عمياف، الَعمؿ الَخيري ودوره في التنمية اإلقتصادية ِمف ِمنظور إسبلمي
 .ٕٗٔٓ قطاع غزة، رسالة ماجستير ُقِدمت إلى كمية التجارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة،

  ،معموي بف عبداهلل الشيراني، الَعمؿ التطوعي وعبلقتو بأمف المجتمع، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية
ٕٓٓٙ. 

  موسى عبلية، المساعدات الخارجية بيف األىداؼ اإلستراتيجية، والفواعؿ والمؤثرات الداخمية في الدوؿ
 .ٕ٘ٔٓ، ايار ٗٔالمانحة، مجمة سياسات عربية، العدد 

 دراسة  –. د. نافذ حماد و أ. رندة زينو، الَعمؿ التطوعي ومجاالتو اإلجتماعية في الُسنة النبوية أ
 .ٕٔٔٓموضوعية، مجمة الجامعة اإلسبلمية، المجمد التاسع عشر، العدد األوؿ، 

  تجاىاتو  –د. نصار اسعد نصار، إصبلح األمة في ضوء الكتاب والسنة دراسة في مفيـو اإلصبلح وا 
 .ٕٚٓٓ، العدد األوؿ، ٖٕو، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو اإلقتصادية والقانونية، المجمد وآليات

 المواقع األلكترونية سابعًا:
 http://www.alhiwar.net. 

 http://www.alma3raka.net. 

 http://www.educationaltoolsportal.eu. 

 http://www.kau.edu.sa. 

 http://www.saaid.net. 

 http://www.unocha.org. 

 http://www.wikipedia.org. 

 http://www.web2.aabu.edu.jo. 
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