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تمهيد

بــات العمــل التطوعــي أحــد المظاهــر الحضاريــة ألي وطــن أو مجتمــع، وليــس مــن المبالغــة فــي شــيء القــول بــإن مقيــاس 
حيويــة المجتمــع ورقيــه مرتبــط برقــي األفــراد والمؤسســات فــي مياديــن العمــل التطوعــي. 
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تعريف العمل التطوعي

المجهود القائم على مهارة أو خبرة، ويبذل عن رغبة واختيار، ألداء واجب اجتماعي ودون توقع جزاء مالي بالضرورة.

كمــا تعتبــر الســواعد التطوعيــة مــن أهــم المــوارد البشــرية التــي تعتمــد عليهــا مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي فــي تنفيــذ 
مبادراتهــم ومشــاريعهم، وهــذا إن دّل علــى شــيء فهــو يــدل علــى وعــي وإيمــان بالــدور المهــم والمســؤول فــي خدمــة 

المجتمــع والوطــن، واســتجابة لتعليمــات ديننــا الحنيــف.

لــذا؛ ومــن هــذا المنطلــق وضعــت جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء نصــب عينيهــا تشــجيع األعمــال التطوعيــة 
البنــاءة التــي تخــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المنطقــة بمــا يتســق مــع برنامــج التحــول الوطنــي 2020، والــذي يهــدف 
إلــى تمكيــن ودمــج وتأهيــل الفئــات األشــد حاجــة بمــا يدعــم نمــو القطــاع غيــر الربحــي، ويحقــق تطلعــات رؤيــة المملكــة 
ــر أعمــق، وتطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة  2030 المتمثلــة فــي تمكيــن المؤسســات غيــر الربحيــة مــن تحقيــق أث

فيهــا لكــي تكــون أكثــر كفــاءًة وتمكيًنــا وعدالــة.

لماذا تسعى الجمعية لمشاركة المتطوعين؟

نشر ثقافة العمل التطوعي الذي حث عليه اإلسالم ورّغب فيه.	 
االستفادة من خبرات المتطوعين، وطاقاتهم، ومهاراتهم، في تحقيق أهداف الجمعية.	 



أخالقيات العمل التطوعي
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العمل مع اآلخرين ضمن إطار الفريق الواحد.	 
االنطالق من مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف واألعراف االجتماعية.	 
 يتضمن العمل التطوعي أهداًفا نبيلة تخدم المجتمع. 	 
اإلسهام في نشر ثقافة السلوك الحضاري في المجتمع. 	 
يقــوم العمــل التطوعــي علــى االحتــرام المتبــادل بيــن المتطوعيــن أنفســهم وبيــن المتطوعيــن وغيرهــم مــن 	 

افــراد المجتمــع.
عدم التفكير في الحصول على مقابل مادي.	 
تنظيم الوقت لممارسة العمل التطوعي.	 
التعاون والتكافل والتواصل بين أطراف الفريق التطوعي.	 
العمــل التطوعــي وســيلة فعالــة يمكــن مــن خاللهــا لألفــراد والمجموعــات تلبيــة احتياجــات اجتماعيــة، وبيئيــة، 	 

وإنســانية. 
يحترم العمل التطوعي حقوق، وكرامة، وثقافة االخرين.	 
يعزز التطوع مبادئ التعاون والتكافل بين أعضاء المجتمع الواحد.	 

تعريف المتطوع

يقصــد بــه كل األشــخاص المؤهليــن فــي تخصصــات مختلفــة ممــن تقّدمــوا بطلــب العمــل التطوعــي لبعــض الوقــت فــي 
المبــادرات التــي تقدمهــا الجمعيــة لخدمــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل خــاص والمجتمــع بشــكل عــام.

1. إثبات الذات. 
2. استثمار أوقات الفراغ.

3. تحقيق االنتماء للمجتمع.
4. زيادة الخبرات والمهارات.

5. الحصول على مكانة في المجتمع.
6. تحقيق التعاون بين افراد المجتمع.

7. تخفيف العبء عن الجهود الحكومية.
8. التعبير الحقيقي عن احتياجات المجتمع.

أهداف التطوع



واجبات الجمعية تجاه المتطوعين
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العمل على تحديد األنظمة والقوانين التي تنظم العمل بشكل محدد وواضح. 	 
توضيــح خطــة العمــل فــي المشــاريع واألنشــطة التــي سيشــارك فيهــا المتطــوع وتحديــد دوره بوصــف مكتــوب 	 

لمهامــه وأدواره، ومــدة تطوعــه )عــدد الســاعات(.
تكليف المتطوع بالمهام التي تتناسب مع مؤهالته ومهاراته وبما يسمح له باإلنجاز واالبداع. 	 
العمــل علــى تحديــد نظــام واضــح للمتابعــة والحصــول علــى تغذيــة راجعــة لمــا ينجــزه المتطــوع مــن اعمــال 	 

وتوفيــر معاييــر واضحــة لــألداء.
توفير بيئة جيدة ومكان وأدوات ومواد مناسبة لتأدية األعضاء المتطوعين األعمال المكلفين بها.	 
تحديــد عالقــة العضــو المتطــوع بباقــي العامليــن واألعضــاء اآلخريــن المكافئيــن لــه وإحاطتــه بذلــك منــذ بدايــة 	 

العمــل. 
معاملــة المتطوعيــن بمــا يســتحقونه مــن تقديــر واحتــرام مــع منحهــم الفرصــة لتوضيــح مبرراتهــم والدفــاع عــن 	 

أنفســهم عنــد حــدوث أي إشــكال خــالل أداءهــم للمهــام المكلفيــن بهــا. 
تتحمل الجمعية جميع المصاريف اإلدارية خالل أداء المتطوع للمهام الموكلة إليه.	 
العمــل علــى تحديــد إجــراءات واضحــة تجــاه مــا يقدمونــه مــن أعمــال وتقاريــر مكتوبــة وتقييمهــم واطالعهــم علــى 	 

نتائــج التقييم.
يجــب علــى الجمعيــة توقيــع اتفاقيــة مــع المتطوعيــن تشــمل واجباتهــم وحقوقهــم وتوقيعهــم علــى االلتــزام 	 

بهــا.                                                  

التزام واستشعار القيم األخالقية أثناء تأدية المهام التطوعية كاألمانة واالتقان. 	 
تعبئة استمارة طلب التطوع مع اعتماد الوضوح والشفافية وتحمل مسؤولية صحة البيانات الواردة فيها.	 
االطالع على األنظمة والقوانين المنظمة للعمل التطوعي وااللتزام التام بما جاء فيها.	 
تجنــب أي شــكل مــن أشــكال الخــالف أثنــاء تنفيــذ األنشــطة مــع األفــراد والجهــات المســتفيدة مــن خدمــات 	 

الجمعيــة. 
التصــرف بــروح المســؤولية عنــد حــدوث مواقــف طارئــة أو مفاجئــة تهــدد العضــو او تعيــق إتمــام النشــاط 	 

المكلــف بــه فــي الميــدان العملــي واألخــذ بتوجيهــات الجمعيــة حيــال ذلــك. 
تغليــب أهــداف الجمعيــة علــى أهــداف المتطــوع الشــخصية والمحافظــة علــى ســمعة الجمعيــة وصورتهــا، إلــى 	 

جانــب اإلســهام بفاعليــة فــي أداء المــام الموكلــة لــه. 
فــي حــال الموافقــة علــى عمــل المتطــوع بأنشــطة الجمعيــة يجــب أن يبــرم عقــد اتفاقيــة العمــل التطوعــي مــع 	 

الجمعيــة بعــد قراءتــه لميثــاق العمــل التطوعــي بــكل مــواده وبنــوده وموافقتــه علــى مــا ورد فيــه وااللتــزام بــه. 
اتباع تعليمات وإرشادات رؤساء األقسام المعنين بالجمعية واالنضباط والجدية والمهنية في العمل. 	 
االلتزام بساعات العمل التطوعي المتفق عليها. 	 

واجبات المتطوع تجاه الجمعية



سياسة تقديم الخدمات وتنفيذ األعمال التطوعية
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1. يشترط في األعمال التطوعية المقدمة أن تنسجم مع أهداف الجمعية، وتحقق رسالتها. 
2. يتم إعطاء المتطوع الصالحية المالئمة، لتنفيذ العمل التطوعي المطلوب منه تحت إشراف الجمعية.

3. ال يحــق للمتطــوع جمــع التبرعــات الماليــة والعينيــة أو طلــب الرعايــات مــن دون الحصــول علــى تصريــح كتابــي مــن 
الجمعية. 

4. ال تتحمــل الجمعيــة جميــع التكاليــف الالزمــة لألعمــال التطوعيــة، ويلتــزم المتطوعــون بأخــذ الموافقــة علــى 
المبالــغ المطلوبــة ســابًقا. 

5. يقــوم المتطــوع بتســليم كافــة العهــد واألدوات وأوراق التعريــف الخاصــة بالجمعيــة فــور انتهائــه مــن أداء مهمتــه 
التطوعية.

إجراءات البت في طلبات التطوع بالجمعية

1. تسجيل استمارة التطوع بوضوح وشفافية، وتقديمها إلى قسم شؤون المتطوعين في الجمعية. 
2. تسليمه نسخة من ميثاق العمل التطوعي بالجمعية لالطالع عليه.

3. يتم دراسة استمارة التطوع من قبل إدارة الجمعية والتأكد من استيفائه كافة الشروط.
4. فــي حــال الموافقــة يتــم تســجيل المتطــوع بقســم شــؤون المتطوعيــن والتواصــل معــه وابالغــه بالموافقــة، 

وتوقيــع عقــد اتفاقيــة التطــوع فــي حــال كان هنــاك مبــادرات بحاجــة إلــى متطوعيــن. 
5. إذا لــم يتــم الموافقــة يقــوم قســم شــؤون المتطوعيــن بالتواصــل مــع مقــدم الطلــب وإبالغــه بذلــك مــع ذكــر 

األســباب. 

سياسة إنهاء خدمات المتطوع

1. اســتخدامه الســم الجمعيــة فــي التواصــل مــع جهــات، أو أفــراد فيمــا ال يخــص عملــه التطوعــي، ومــن ذلــك، 
اســتخدام البريــد االلكترونــي للجمعيــة فيمــا ال يتعلــق بعملــه مباشــرة. 
2. تمثيله للجمعية بشكل غير الئق يتعارض مع أخالقيات وقيم الجمعية.
3. استغالل تطوعه في الجمعية لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة.

4. مخالفتــه الصريحــة وغيــر المبــررة لتوجيهــات المشــرفين عليــه مــن قبــل الجمعيــة او أي بنــود لــم ينــص عليهــا ميثــاق 
العمــل التطوعي.

5. إثارة المشاكل ضمن فريق العمل الذي يعمل به؛ مما يؤثر سلًبا على مسار الفرصة التطوعية.

يتم االستغناء عن خدمات المتطوع مباشرة في الحاالت التالية:



إجراءات استقالة أو إنهاء عمل المتطوع
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1. استالم طلبات االستقالة من المتطوع.
2. مقابلة المتطوع لالستفسار عن أسباب الرغبة في ترك العمل التطوعي.

3. العمل على حل المشكلة التي يواجهها المتطوع قبل قبول االستقالة، والسعي للحفاظ على المتطوعين
4. توجيه خطاب شكر إلى المتطوع. 

5. التوجيه بصرف مستحقات المتطوع –إن وجدت-.
6. توقيع إخالء طرف.

7. إعالم باقي األقسام باستقالة المتطوع من الجمعية.
8. إلغاء قيود المتطوع من سجل المتطوعين.

ميثاق العمل التطوعي

المادة األولى:

ال يســمح ألي فــرد المشــاركة التطوعيــة فــي أي أنشــطة إال بعــد تســجيله لــدى الجهــة اإلداريــة المســؤولة فــي الجمعيــة، 
وحصولــه علــى موافقــة صريحــة بالمشــاركة بعــد اســتيفاء المعلومــات المطلوبــة منــه.

المادة الثانية:

يجــب علــى المتطــوع اســتيفاء جميــع البيانــات المطلوبــة للتســجيل، والتــي توضــح خبراتــه ومهاراتــه الســابقة التــي ســُيفيد 
الجمعيــة مــن خاللهــا وطــرق االتصــال بــه بشــكل مباشــر وواضــح وفــق نمــوذج اســتمارة طلــب تطــوع.

المادة الثالثة:

يجــب علــى المتطــوع االلتــزام بالتركيــز علــى خدمــة المجتمــع، ومراعــاة المصلحــة العامــة وفــق تعاليــم الديــن اإلســالمي 
واألنظمــة واللوائــح العامــة، مــن خــالل االنضمــام للعمــل التطوعــي مــع الجمعيــة، وعــدم ممارســة أي أنشــطة ذات 

ــأي شــكل مــن األشــكال. ــة، وقــد تســيء لهــا ب أهــداف شــخصية ال تخــدم أهــداف الجمعي
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المادة الخامسة:

يجب على المتطوع أن يلتزم بحضور جميع األنشطة المتصلة بالمهام الموكلة له.

المادة السادسة:

ال يحــق للمتطــوع التواصــل مــع وســائل اإلعــالم، ونشــر أي معلومــات عــن الجمعيــة أو المســتفيدين مــن خدماتهــا دون 
أخــذ موافقــة خطيــة مــن المســؤولين فــي الجمعيــة، ويحــق للجمعيــة مســاءلته عــن أي معلومــات تنشــر بــأي طريقــة كانــت 

وبالتالــي عليــه التقيــد بحــدود عملــه التطوعــي مــع الجمعيــة، ووفــق مــا حــدد لــه مــن مهــام تطوعيــة.

المادة الرابعة:

على المتطوع أن يلتزم بالتالي: 

ال يســمح للمتطــوع أن يســتعمل وســائل طــرق غيــر متعــارف عليهــا أو غيــر أخالقيــة فــي التعاطــي مــع األنشــطة 	 
المكلــف بهــا، أو الجمعيــة واألفــراد المســتفيدين مــن هــذه األنشــطة، أو الذيــن يتعاملــون مــع الجمعيــة.

فــي حــال مشــاركة المتطــوع فــي المشــاريع واألنشــطة يجــب عليــه االلتــزام بمراعــاة حقــوق جميــع الفئــات 	 
التــي يتعامــل معهــا خــالل تقديــم خدماتــه التطوعيــة باســم الجمعيــة، وذلــك مــن خــالل المحافظــة علــى ســرية 

ــه. ــه واتجاهات ــة ثقافاتهــم وآرائهــم مهمــا كانــت مختلفــة عــن ثقافت ــرام خصوصي معلوماتهــم واحت
ــق وعــادل 	  ــع المســتفيدين بشــكل الئ ــم الخدمــات المكلــف بهــا لجمي ــزم بتقدي يجــب أن يحــرص المتطــوع ويلت

ــز. ــًدا عــن أي شــكل مــن أشــكال التعصــب أو التميي بعي
يجــب أن يحــرص المتطــوع علــى االســتقامة فــي ســلوكه والجديــة فــي العمــل، وأن يكــون مثــال للقــدوة 	 

الحميــدة. واألخــالق 
يجــب عــدم إقامــة عالقــات شــخصية خاصــة مــع أحــد األفــراد الذيــن يتعامــل معهــم بشــكل يســيء ألهــداف 	 

الجمعيــة وصورتهــا فــي المجتمــع.
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المادة الثامنة:

علــى المتطــوع أن يحــرص علــى حســن المظهــر الشــخصي باعتــدال بــدون مبالغــة أو إهمــال، مــع مراعــاة اآلداب العامــة 
ــة. المقبول

المادة التاسعة:

ال يحق للمتطوع المطالبة بمقابل مادي مقابل جهوده التطوعية مع الجمعية. 

المادة السابعة:

يجــب علــى المتقدميــن للتطــوع مــن الموظفيــن إحضــار موافقــة مــن مرجعهــم للجمعيــة بالمشــاركة التطوعيــة إذا كانــت 
سياســة الوظيفــة التــي يعملــون بهــا تقتضــي ذلــك.

عنــد الرغبــة فــي االنســحاب مــن المشــاركة التطوعيــة فــي أنشــطة الجمعيــة يجــب إبــالغ الجهــة المعنيــة فــي الجمعيــة 
بذلــك قبــل االنســحاب الفعلــي بمــدة كافيــة.

المادة الحادية عشر:

المادة العاشرة:

يحــق للمتطــوع الحصــول علــى شــهادة مشــاركة مــن الجمعيــة عــن كل نشــاط شــارك فيــه وأكمــل المهــام الموكلــة لــه فــي 
النشــاط بشــرط عــدم مخالفتــه لألنظمــة أو قيامــه بمــا يســيء للجمعيــة أو منســوبيها. 
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يحــق للمتطــوع الــذي أكمــل المهــام بالشــكل المطلــوب وفــق اتفاقيــة العمــل التطوعــي الحصــول علــى أولويــة التســجيل 
فــي الــدورات التدريبيــة واألنشــطة التــي تنفذهــا الجمعيــة للمتخصصيــن، والحصــول علــى شــهادة مشــاركة.

المادة الثانية عشر:

يجب أن تبرم اتفاقية تطوع بين الجمعية والمتطوع وعلى أساسها يبدأ المتطوع العمل في أنشطة الجمعية.

المادة الثالثة عشر:

يجــوز للجمعيــة االســتغناء عــن خدمــات المتطــوع فــي حــال مخالفتــه لألنظمــة بشــكل يســيء للجمعيــة، أو تقاعســه بشــكل 
متكــرر عــن أداء األعمــال المكلــف بهــا، أو تبيــن للجمعيــة عــدم قــدرة المتطــوع علــى أداء المهــام المتفــق عليهــا معــه، أو 

عــدم جــدوى مشــاركته التطوعيــة.

المادة الرابعة عشر:

إن تعبئــة المتطــوع الســتمارة طلــب التطــوع الخاصــة بالجمعيــة ال يعنــي الموافقــة علــى ممارســته العمــل التطوعــي 
بالجمعيــة، وإنمــا يعنــي ذلــك بــأن الجمعيــة ســتنظر فــي طلبــه وســتتواصل معــه عنــد الحاجــة فــي أٍي مــن أنشــطتها. 

المادة الخامسة عشر:

يحــق للمتطــوع الحصــول علــى خطــاب إلــى الجهــة التابــع لهــا )جهــة العمل/جهــة التعليــم( يفيــد بمشــاركته باألعمــال 
التطوعيــة الخاصــة بالجمعيــة بعــد تنفيذهــا واالســتفادة مــن مشــاركته التطوعيــة فــي مجــال تقييــم إنجــازه األكاديمــي أو 

المهنــي. 

المادة السادسة عشر:
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تتضمــن الموافقــة علــى العمــل التطوعــي فــي أي مــن أنشــطة وبرامــج الجمعيــة التســليم بهــذا الميثــاق وااللتــزام 
بالمحاســبة األخالقيــة مــن خــالل قــرار مــن الجمعيــة فــي حــال مخالفــة أي عضــو شــروطه وبنــوده.

المادة السابعة عشر:

تلتــزم الجمعيــة فــي جميــع األوقــات باإلجــراءات والقوانيــن الحكوميــة الخاصــة باألعمــال التطوعيــة والمنظمــة لهــا؛ حيــث 
إن اإلجــراءات الداخليــة ال تتعــارض مــع هــذه األنظمــة والقوانيــن، وإذا حــدث تعــارض معهــا فســوف تكــون هــذه اإلجــراءات 
والقوانيــن هــي الســائدة، وســوف يتــم تعديــل وتحديــث هــذه اإلجــراءات الداخليــة لتتوافــق مــع اإلجــراءات والقوانيــن 
الحكوميــة ومــا يســتجد منهــا أو اصــدار ملحــق تعديــل بذلــك، ومــن المفتــرض أن جميــع المتطوعيــن العامليــن تحــت مظلــة 
الجمعيــة أن يكونــوا علــى اطــالع علــى األنظمــة والقوانيــن واتباعهــا فــي جميــع األوقــات، وللجمعيــة الحــق فــي تعديــل 

هــذه اإلجــراءات حســب الحاجــة ونشــرها بيــن جميــع اإلدارات والمتطوعيــن.

المادة الثامنة عشر:

االعتماد
بعــد اطــالع مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي المنعقــد يوم الخميــس الموافق 
30/06/2022م علــى عــدد مــن اللوائــح والسياســات المنظمــة لعمــل الجمعيــة، 
والتــي كان مــن بينهــا آليــة إدارة المتطوعيــن، فقــد اتخــذ القــرار رقــم )3( باعتمادهــا 

والعمــل بموجبهــا فــي الجمعية.


