أنُخ إدارح انًتطىػٍُ
ندًؼُخ انجز انخُزَخ ثهزوة

المقدمة
انًبدح األونً :انتؼزَف .
انًبدح انثبَُخ :أهًُخ انتطىع .
انًبدح انثبنثخ :أهذاف انتطىع فٍ اندًؼُخ .
انًبدح انزاثؼخ  :ألظبو انًتطىػٍُ .
انًبدح انخبيظخ :تصُُف انًتطىػٍُ .
انًبدح انظبدطخ :اندهخ انًظئىنخ ػٍ انًتطىع .
انًبدح انظبثؼخ :انىاخجبد وانحمىق .
انًبدح انثبيُخ :طزق االنتحبق فٍ ثزَبيح انتطىع .
انًبدح انتبطؼخ :طزق اطتذػبء انًتطىػٍُ .
انًبدح انؼبشزح :يؼبَُز تمُُى ػًم انًتطىػٍُ .
انًبدح انحبدٌ ػشزح :كُفُخ وشزوط انحصىل ػهً انجطبلخ .
انًبدح انثبَُخ ػشزح :فمذاٌ انجطبلخ .
انًبدح انثبنثخ ػشزح :إَهبء خذيبد انًتطىع .
انخبتًخ

مقدمة:
ٌعتبر العمل التطوعً ركٌزة أساسٌة فً بناء المجتمع ونشر التماسك االجتماعً بٌن أفراد المجتمع  ،والعمل التطوعً ممارسة إنسانٌة ارتبطت
ارتباطا ً وثٌقا ً بكل معانً الخٌر والعمل الصالح عند كل المجموعات البشرٌة منذ األزل.
ومما ال شك فٌه أن العمل التطوعً قد ارتبط ارتباطا وثٌقا بتعالٌم دٌننا الحنٌف الذي أبرز هذه األعمال التطوعٌة الخٌرٌة فً أبهى صورها إذ ٌقول هللا
سبحانه وتعالــى  (( :ومن تطوع خٌرا فإن هللا شاكر علٌم ))  ،وهو ما ٌدل على أن التطوع فً أعمال الخٌر ٌستوجب شكر هللا لعباده ودلٌل قاطع على
مشروعٌة الخدمة التطوعٌة والحث علٌها.

وٌمكن التمٌٌز بٌن شكلٌن أساسٌٌن من أشكال العمل التطوعً:
 -1العمل التطوعً الفردي  :وهو عمل أو سلوك اجتماعً ٌمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة منه وإرادة وال ٌبغً منه أي مردود مادي ،وٌقوم على
اعتبارات أخالقٌة أو اجتماعٌة أو إنسانٌة أو دٌنٌة .
 -2العمل التطوعً المؤسسً  :وهو أكثر تقدما ً من العمل التطوعً الفردي وأكثر تنظٌما ً وأوسع تأثٌراً فً المجتمع و توجد فً المملكة العربٌة
السعودٌة مؤسسات متعددة وجمعٌات أهلٌة تساهم فً أعمال تطوعٌة كبٌرة لخدمة المجتمع.

وجمعٌة البر الخٌرٌة بهروب واحدة من هذه الجمعٌات التً تهتم بفئة الفقراء والمحتاجٌن وتقدم لهم ٌد العون
والمساعدة من خالل برامج وأنشطة خٌرٌة واجتماعٌة.
انًبدح األونً :انتؼزَف
) أ) :تؼزَف انتطىع
انتَّطىع  :هى اندهذ انذٌ َجذنه اإلَظبٌ ػٍ رغجخ واختُبر ثغزض أداء واخت اختًبػٍ دوٌ تىلغ يمبثم يبنٍ .
انًتطىع  :هى انشخص انذٌ َتًتغ ثًهبرح أو خجزح يؼُُخ وانذٌ َظتخذيهب ألداء واخت اختًبػٍ ػٍ طىاػُخ واختُبر ودوٌ تىلغ
يمبثم يبنٍ .
انؼًم انتطىػٍ  :هى تمذَى انؼىٌ وانُفغ نًٍ َحتبج إنُه دوٌ يمبثم يبدٌ أو يؼُىٌ .

انًبدح انثبَُخ :أهًُخ انتطىع
تكًٍ أهًُخ انؼًم انتطىػٍ فٍ أَه تؼجُز يهى ػٍ حُىَخ انًدتًغ وتفبػهه ويذي إَدبثُته  ،ولذ أصجح تمذو انًدتًؼبد اإلَظبَُخ َمبص
ثحدى انًُظًبد انتطىػُخ وإػذاد انًتطىػٍُ ثهب  ..وَؼذ انتطىع كؼًم خُزٌ وطُهخ نزاحخ انُفض وانشؼىر ثبالػتشاس وانثمخ ثبنُفض
ػُذ يٍ َتطىع؛ ألَه فؼبنُخ تمىٌ ػُذ األفزاد انزغجخ ثبنحُبح وانثمخ ثبنًظتمجم حتً أَه ًَكٍ اطتخذاو انؼًم انتطىػٍ نًؼبندخ األفزاد
انًصبثٍُ ثبالكتئبة وانضُك انُفظٍ وانًهم ؛ ألٌ انتطىع فٍ أػًبل خُزَخ نهًدتًغ َظبػذ هؤالء انًزضً فٍ تدبوس يحُتهى انشخصُخ
وانتظبيٍ َحى خُز ًَض يحُظ انشخص وػاللبته  ،نُشؼزوا ثأهًُتهى ودورهى فٍ تمذو انًدتًغ انذٌ َؼُشىٌ فُه؛ يًب َؼطُهى األيم
ثحُبح خذَذح أطؼذ حبالًال.
 .1األصل فً الجهات الخٌرٌة قٌامها على المتطوعٌن فً مواردها المالٌة والبشرٌة لتوسٌع دائرة األعمال واإلنجازات وخاصة فً البرامج
الموسمٌة وغٌر الموسمٌة كالمعارض والمهرجانات.
 .2التعرف على أكثر فئات المجتمع وطرٌقة التعامل معه.

.3
 .4اكتشاف القٌادات والطاقات المعطلة وصقلها واالستفادة منها.
 .5التطوع مقٌاس لنجاح إدارة العمل الخٌري .

تحقٌق شًء من أهداف الجمعٌة عن طرٌق إشغال وقت فراغ المتطوع وتوفٌر البٌئة الصالحة له فً الجمعٌة.

المادة الثالثة  :أهداف التطوع فً الجمعٌة
ً
خاصة لبناء واستثمار إمكانٌاتهم فً عملٌة التنمٌة
 -1دعم وتطوٌر الروح التطوعٌة لدى المجتمع والتركٌز على فئة الشباب
االجتماعٌة .
- 2تعمٌق معرفة أبناء هذا الوطن بالدٌن الحنٌف .
 - 3إخالص العمل هلل عز وجل ،والحذر من الوقوع فً الرٌاء أو تقدٌم حظ النفس .
- 4احتساب األجر من هللا عز وجل خصوصا ً عند ضغوط العمل .
 - 5إعداد جٌل ٌحمل على عاتقه هم هذا الدٌن ونشره بٌن الناس .
 - 6غرس مفهوم العمل التطوعً فً نفوس الشباب.
 - 7إشراك المتطوعٌن فً نشر رسالة الجمعٌة .
 - 8تطوٌر مهارات وقدرات المتطوعٌن وتوجٌهها نحو حاضر ومستقبل إٌجابً .
 - 9إكساب المتطوعٌن مهارات جدٌدة .
 -10حث المتطوعٌن على اإلنجاز والتفوق .
-11وقاٌة الشباب من االنحرافات االجتماعٌة والسلوكٌة .
 -12العمل على توثٌق العالقة والتعاون بٌن الجمعٌة والمؤسسات األخرى.

المادة الرابعة  :أقسام المتطوعٌن
)أ) متطوع مستمر:
وهو الشخص الذي ٌوافق على االلتزام بالئحة الجمعٌة لألعمال التطوعٌة وتنفٌذ المهام التً ُتسند إلٌه فٌها بصفة دائمة.

)ب)متطوع موسمً:
وهو الشخص الذي ٌوافق على مساعدة الجمعٌة فً موسم معٌن مثل موسم رمضان أو موسم الحج وغٌره من المواسم.

)ج) متطوع تحت الطلب:
وهو الشخص الذي ٌوافق على تنفٌذ مهمة ذات طابع معٌن لتوفر مهارات خاصة لدٌه ،مثل الطباعة والتصمٌم واإلخراج وغٌره.

المادة الخامسة :تصنٌف المتطوعٌن
متطوع من الدرجة األولى :وهو المتطوع المستمر.
متطوع من الدرجة الثانٌة :وهو المتطوع الموسمً والذي تحت الطلب .

المادة السادسة :الجهة المسؤولة عن المتطوع
قسم المتطوعٌن  :وهو المسؤول عن المتطوعٌن فً الجمعٌة ؛ إذا ٌقوم رئٌس القسم باستقبال المتطوع وٌقدم له النموذج الخاص بالمتطوعٌن
لٌقوم بتعبئة البٌانات الخاصة به لتحدٌد مٌوله وقدراته ،وبناء على هذه البٌانات ٌتم تحوٌله إلى القسم المختص لالستفادة منه.

المادة السابعة  :الواجبات والحقوق
( أ ) األمور التً ٌجب أن ٌلتزم بها المتطوع :
 -1فهم طبٌعة العمل فً الجمعٌة قبل مباشرته والقدرة على أدائه.
-2أخذ العمل مأخذ الجد والمسئولٌة أمام هللا تعالى ثم أمام الجمعٌة .
 -3االنضباط فً العمل ( حسب االتفاق ) وعدم تركه دون إشعار إدارة الجمعٌة.
 -4التقٌد بالتعلٌمات الصادرة إلٌه وتقبل التوجٌه بصدر رحب.
 -5االلتزام باألخالق الحسنه واالنسجام مع العاملٌن بالجمعٌة.
 -6المحافظة على سرٌة المعلومات وممتلكات الجمعٌة وخصوصٌاتها.
 -7عدم احتكار الخبرات والمهارات ومحاولة إٌصالها لجمٌع المتطوعٌن من زمالءه.
 -8إتباع التسلسل اإلداري فً اإلجراءات اإلدارٌة.
 -9عدم إساءة استعمال مركزه فً الجمعٌة لتحقٌق فائدة شخصٌة.

(ب) ٌحق للمتطوع ما ٌلً :
 -1التعرف على الجمعٌة وإداراتها ونشاطاتها وكذلك احتٌاجاتها .
 -2تحدٌد مهام واضحة ومحددة ومناسبة إلمكانٌات المتطوع.
 -3إعطاؤه حقه من التقدٌر واالهتمام مع مراعاة التزاماته الخاصة.
 -4التمكٌن وٌشمل التجهٌزات والصالحٌات.
 -5طلب الحوافز بما ٌرفع معنوٌاته.
 -6المشاركة فً التخطٌط واتخاذ القرارات مع التقدٌر آلرائه واقتراحاته.
 -7تقدٌر إنجازاته وشكره علٌها.
 -8إٌجاد بٌئة عمل مناسبة.
 -9وجود إدارة متعاونة معه.
 -10وضوح أهداف الجمعٌة وبرامجها ومناسبتها لحاجة المجتمع.
 -11توافق رغبة المتطوع مع أهداف الجمعٌة.

المادة الثامنة  :آلٌة التحاق المتطوع بالجمعٌة
ٌتم االلتحاق بشئون المتطوعٌن عبر ماٌلً:
 -1تعبئة النموذج الخاص بالتسجٌل.
 -2إحضار صورة البطاقة الشخصٌة.
-3إحضار صورتان شخصٌة (. )٢×٣
ٌ -4تم عرض النموذج الخاص بطلب التطوع من قِبل إدارة شئون المتطوعٌن على مجلس اإلدارة للنظر فٌه.

المادة التاسعة  :طرق استدعاء المتطوعٌن
ٌتم التواصل مع المتطوعٌن عبر أحد القنوات التالٌة:
 -1عن طرٌق الجوال .
 -2البرٌد االلكترونً.
 -3وسائل التواصل ( رسائل نصٌة  ،الوتساب )......،

المادة العاشرة  :معاٌٌر تقٌٌم عمل المتطوع
ٌتم تقٌٌم المتطوع من خالل:
 -1الوقت الذي ٌعطٌه للجمعٌة.
 -2مدى االستجابة والتعاون.
 -3إلى أي مدى ٌمكنه االستمرار فً العمل التطوعً.
 -4سلوكٌات المتطوع.

المادة الحادٌة عشرة  :كٌفٌة وشروط الحصول على البطاقة
 -1مدى كفاءة المتطوع وتفانٌه فً أداء الرسالة .
 -2مدى احترامه لمواعٌد وضوابط العمل بالجمعٌة.

المادة الثانٌة عشرة  :فقدان البطاقة
سرٌان مدة البطاقة سٌكون لمدة ثالثة أشهر فقط ثم ٌنظر بعد ذلك فً وضع المتطوع فإن رأى القسم جدارته ٌتم تجدٌد البطاقة له وإال فال وعلـى
من ٌفقد البطاقة سرعة إبالغ القسم بذلك حتى تتخذ اإلجراءات الالزمة .

المادة الثالثة عشرة  :إنهاء خدمات المتطوع
ٌحق إلدارة الجمعٌة إنهاء خدمات المتطوع خالل فترة تطوعه معها فً الحاالت التالٌة :
 -1مخالفته أنظمة الجمعٌة والتعلٌمات المعمول بها .
 -2إذا أخفق المتطوع فً أداء الرسالة إلى حد ( غٌر مرض ) وفق تقرٌر ٌعده عنه رئٌسه المباشر.
 -3عدم تقبله أو تنفٌذه للتوجٌهات التً ٌتلقاها من رؤسائه.

ختاما ً :
إن للعمل االجتماعً التطوعً فوائد عدٌدة تعود على الفرد المتطوع نفسه وعلى المجتمع بأكمله  ،وتؤدي إلى استغالل أمثل لطاقات األفراد
وخاصة الشباب فً مجاالت غنٌة ومثمرة لمصلحة التنمٌة االجتماعٌة.

رؤٌة الجمعٌة لتطوٌر العمل التطوعً والنهوض به :
 -1أهمٌة التنشئة االجتماعٌة السلٌمة للنشء وتضافر جهود األسرة والمدرسة واإلعالم بدور متكامل لغرس قٌم التضحٌة واإلٌثار وروح
العمل الجماعً فً نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة المبكرة.
 -2أن تضم المقررات الدراسٌة موضوعات تركز على مفاهٌم العمل االجتماعً التطوعً وأهمٌته ودوره التنموي واقترانها ببرامج تطبٌقٌة.
 -3دعم المؤسسات والجهات العاملة فً مجال العمل التطوعً مادٌا ً ومعنوٌا ً لتمكٌنها من تأدٌة رسالتها وزٌادة خدماتها.
 -4إقامة الدورات التدرٌبٌة للعاملٌن مع المؤسسات التطوعٌة مما ٌؤدي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة  ،وٌساعد على زٌادة
كفاءتهم و االستفادة من تجارب اآلخرٌن فً هذا المجال.
 -5التركٌز فً األنشطة التطوعٌة على البرامج والمشروعات التً ترتبط بإشباع االحتٌاجات األساسٌة للمواطنٌن ؛ األمر الذي ٌساهم فً
زٌادة اإلقبال على المشاركة فً هذه البرامج.
 -6قٌام وسائل اإلعالم المختلفة بدورها فً تعرٌف أفراد المجتمع بماهٌة العمل التطوعً ومدى حاجة المجتمع إلٌه وتبصٌرهم بأهمٌته
ودوره فً عملٌة التنمٌة  ،وكذلك إبراز دور العاملٌن فً هذا المجال بطرٌقة تكسبهم االحترام الذاتً واحترام اآلخرٌن.
 -7تدعٌم جهود الباحثٌن إلجراء المزٌد من الدراسات والبحوث العلمٌة حول العمل االجتماعً التطوعً؛ مما ٌسهم فً تحسٌن واقع العمل
االجتماعً بشكل عام ،والعمل التطوعً بشكل خاص.
 -8استخدام العمل التطوعً فً المعالجة النفسٌة والصحٌة والسلوكٌة لبعض المتعاطٌن للمخدرات والمدمنٌن أو العاطلٌن أو المنحرفٌن
اجتماعٌا ً.
 -9استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة لتنسٌق العمل التطوعً بٌن الجهات الحكومٌة واألهلٌة لتقدٌم الخدمات االجتماعٌة وإعطاء بٌانات دقٌقة عن
حجم واتجاهات وحاجات العمل التطوعً األهم للمجتمع.
وباهلل التوفٌق.

أحكام ختامٌة:-
-1
-٢
-٣
-٤

ٌحق لمجلس اإلدارة حذف أو إضافة تعدٌل ما ٌراه على هذه الالئحة حسب مقتضٌات العمل التطوعً بالجمعٌة.
ٌتم استحداث قسم بالجمعٌة خاص بشئون التطوع والمتطوعٌن وٌتم إصدار قرار إداري بذلك لتحدٌد األشخاص المسئولٌن عن القسم
وتحدٌد صالحٌاتهم.
ٌتم إطالع المتطوعٌن على بنود هذه الالئحة للعمل بموجبها والتوقٌع بالعلم علٌها.
ت ّم اعتماد هذه الالئحة وإقرار العمل بها بجمعٌة البر الخٌرٌة بمحافظة هروب بمنطقة جازان اعتبارا من تارٌخ 20 //م.
هذا وباهلل التوفٌق والسداد.

