آلية إدارة المتطوعي
لجمعية األمي محمد بن فهد بن جلوي
للقرآن والسنة والخطابة
2022م
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مقدمة:
يعتي العمل التطوع ركية أساسية ف بناء المجتمع ر
االجتماع بي أفراد المجتمع،
ونش التماسك
ر
ي
ي
ي
ً
ً
معان الخي والعمل الصالح عند كل
التطوع ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطا وثيقا بكل
والعمل
ي
ي
المجموعات ر
البشية منذ األزل.
التطوع قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتعاليم ديننا الحنيف الذي أبرز َهذه
ومما ال شك فيه أن العمل
ي
َ َ َ َ َّ َ َ
َّ
ً
ا
األعمال التطوعية الخيية يف أبىه صورها إذ يقول هللا سبحانه وتعالــى( :ومن تطوع خ رْي َ نِ َّ
هَ
َّلل َشاك ٌر َعل ٌ
يم) ،وهو ما يدل عىل أن التطوع يف أعمال الخي يستوجب شكر هللا لعباده ودليل
ن ن
قاطع عىل ر
مشوعية الخدمة التطوعية والحث عليها.
التطوع:
ويمكن التميي بي شكلي أساسيي من أشكال العمل
ي
اجتماع يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة منه
لتطوع لفردي :وهو عمل أو سلوك
 -1لعمل
ي
ي
يبغ منه أي مردود مادي ،ويقوم عىل اعتبارات أخالقية أو اجتماعية أو إنسانية أو دينية.
وإرادة وال ي
ً
ً
ر
ر
التطوع الفردي وأكي تنظيما وأوسع
لمؤسس :وهو أكي تقدما من العمل
لتطوع
 -2لعمل
ي
ي
ي
ً
تأثيا يف المجتمع و توجد يف المملكة العربية السعودية مؤسسات متعددة وجمعيات أهلية تساهم
يف أعمال تطوعية كبية لخدمة المجتمع.
تعريف لتطوع:
َّ
:
اجتماع دون توقع
اجب
و
أداء
بغرض
واختيار
رغبة
عن
اإلنسان
يبذله
الذي
الجهد
هو
طوع
لت
ي
مال.
مقابل ي
اجتماع
خية معينة والذي يستخدمها ألداء واجب
لمتطوع :هو الشخص الذي يتمتع بمهارة أو ر
ي
مال.
عن طواعية واختيار ودون توقع مقابل ي
لتطوع :هو تقديم العون والنفع لمن يحتاج إليه دون مقابل مادي أو معنوي.
لعمل
ي
أهمية لتطوع:
ر
والبشية لتوسيع دائرة
 .1األصل يف الجهات الخيية قيامها عىل المتطوعي يف مواردها المالية
اليامج الموسمية وغي الموسمية كالمعارض والمهرجانات.
األعمال واإلنجازات وخاصة يف ر
 .2التعرف عىل ر
أكي فئات المجتمع وطريقة التعامل معه.
ر
شء من أهداف الجمعية عن طريق إشغال وقت فراغ المتطوع وتوفي البيئة
 .3تحقيق ي
الصالحة لهم يف الجمعية.
 .4اكتشاف القيادات والطاقات المعطلة وصقلها واالستفادة منها.
 .5التطوع مقياس لنجاح إدارة العمل الخيي.
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أهد ف لتطوع يف لجمعية:
ً
 .1دعم وتطوير الروح التطوعية لدى المجتمع ر
واليكي عىل فئة الشباب خاصة لبناء واستثمار
إمكانياتهم يف عملية التنمية االجتماعية.
 .2تعميق معرفة أبناء هذا الوطن بالدين الحنيف.
 .3إخالص العمل هلل عز وجل ،والحذر من الوقوع يف الرياء أو تقديم حظ النفس.
ً
 .4احتساب األجر من هللا عز وجل خصوصا عند ضغوط العمل.
 .5إعداد جيل يحمل عىل عاتقه هم هذا الدين ر
ونشه بي الناس.
التطوع يف نفوس الشباب.
 .6غرس مفهوم العمل
ي
 .7رإشاك المتطوعي ف ر
نش رسالة الجمعية.
ي
إيجان.
 .8تطوير مهارات وقدرات المتطوعي وتوجيهها نحو حاض ومستقبل
ري
 .9إكساب المتطوعي مهارات جديدة.
 .10حث المتطوعي عىل اإلنجاز والتفوق.
 .11وقاية الشباب من االنحرافات االجتماعية والسلوكية.
 .12العمل عىل توثيق العالقة والتعاون بي الجمعية وبي المؤسسات األخرى.
لمتطوعي:
أقسام
ر
(أ) متطوع مستمر :وهو الشخص الذي يوافق عىل ر
االليام بالئحة الجمعية لألعمال التطوعية
ر ُ
الت تسند إليه فيها بصفة دائمة.
وتنفيذ المهام ي
موسم :وهو الشخص الذي يوافق عىل مساعدة الجمعية يف موسم معي مثل موسم
(ب)متطوع
ي
رمضان أو موسم الحج وغيه من المواسم.
(ج) متطوع تحت الطلب :وهو الشخص الذي يوافق عىل تنفيذ مهمة ذات طابع معي لتوفر
مهارات خاصة لديه ،مثل الطباعة والتصميم واإلخراج وغيه.
لمتطوعي:
تصنيف
ر
متطوع من الدرجة األول :وهو المتطوع المستمر.
الموسم والذي يكون تحت الطلب
متطوع من الدرجة الثانية :وهو المتطوع
ي
لجهة لمسؤولة عن لمتطوع:
قسم المتطوعي :وهو المسؤول عن المتطوعي يف الجمعية؛ إذا يقوم رئيس القسم باستقبال
المتطوع ويقدم له النموذج الخاص بالمتطوعي ليقوم بتعبئة البيانات الخاصة به لتحديد ميوله
وقدراته ،وبناء عىل هذه البيانات يتم تحويله إل القسم المختص لالستفادة منه.
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لو جبات و لحقوق:
الت يجب أن ر
ر
يليم بها المتطوع:
( أ ) األمور ي
 .1فهم طبيعة العمل ف الجمعية قبل ر
مباشته والقدرة عىل أدائه.
ي
 .2أخذ العمل مأخذ الجد والمسئولية أمام هللا تعال ثم أمام الجمعية.
 .3االنضباط يف العمل (حسب االتفاق) وعدم تركه دون إشعار إدارة الجمعية.
 .4التقيد بالتعليمات الصادرة إليه وتقبل التوجيه بصدر رحب.
ر
االليام باألخالق الحسنة واالنسجام مع العاملي بالجمعية.
.5
 .6المحافظة عىل شية المعلومات وممتلكات الجمعية وخصوصياتها.
الخيات والمهارات ومحاولة إيصالها لجميع المتطوعي من زمالءه.
 .7عدم احتكار ر
 .8إتباع التسلسل اإلداري يف اإلجراءات اإلدارية.
 .9عدم إساءة استعمال مركزه يف الجمعية لتحقيق فائدة شخصية.
يىل:
( ب ) يحق للمتطوع ما ي
 .1التعرف عىل الجمعية وإداراتها ونشاطاتها وكذلك احتياجاتها.
 .2تحديد مهام واضحة ومحددة ومناسبة إلمكانيات المتطوع.
 .3إعطاؤه حقه من التقدير واالهتمام مع مراعاة ر
الياماته الخاصة.
 .4التمكي ويشمل التجهيات والصالحيات.
 .5طلب الحوافز بما يرفع معنوياته
 .6المشاركة ف التخطيط واتخاذ القرارات مع التقدير آلرائه ر
واقياحاته.
ي
 .7تقدير إنجازاته وشكره عليها.
 .8إيجاد بيئة عمل مناسبة.
 .9وجود إدارة متعاونة معه.
 .10وضوح أهداف الجمعية وبرامجها ومناسبتها لحاجة المجتمع.
 .11توافق رغبة المتطوع مع أهداف الجمعية.
يىل:
آلية لتحاق لمتطوع بالجمعية :يتم االلتحاق بشئون المتطوعي ر
عي ما ي
 .1تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل.
 .2إحضار صورة البطاقة الشخصية.
 .3يتم عرض النموذج الخاص بطلب التطوع من ِقبل إدارة شئون المتطوعي عىل مجلس اإلدارة
للنظر فيه.
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لمتطوعي:
طرق ستدعاء
ر
عي أحد القنوات التالية:
يتم التواصل مع المتطوعي ر
 .1عن طريق الجوال.
ر
ون.
 .2ر
الييد االلكي ي
 .3وسائل التواصل (رسائل نصية ،الواتساب) ..... ،
معايْي تقييم عمل لمتطوع:
ر
يتم تقييم المتطوع من خالل:
 .1الوقت الذي يعطيه للجمعية.
 .2مدى االستجابة والتعاون.
التطوع.
 .3إل أي مدى يمكنه االستمرار يف العمل
ي
 .4سلوكيات المتطوع.
إنهاء خدمات لمتطوع:
يحق إلدارة الجمعية إنهاء خدمات المتطوع خالل ر
فية تطوعه معها يف الحاالت التالية:
 .1مخالفته أنظمة الجمعية والتعليمات المعمول بها.
ر
المباش.
 .2إذا أخفق المتطوع يف أداء الرسالة إل حد (غي مرض) وفق تقرير يعده عنه رئيسه
ر
الت يتلقاها من رؤسائه.
 .3اعدم تقبله أو تنفيذه للتوجيهات ي
ختاما:
التطوع فوائد عديدة تعود عىل الفرد المتطوع نفسه وعىل المجتمع بأكمله،
االجتماع
إن للعمل
ي
ي
وتؤدي إل استغالل أمثل لطاقات األفراد وخاصة الشباب يف مجاالت غنية ومثمرة لمصلحة
التنمية االجتماعية.
أحكام ختامية:
 .1يحق لمجلس اإلدارة حذف أو إضافة تعديل ما يراه عىل هذه الالئحة حسب مقتضيات
التطوع بالجمعية.
العمل
ي
 .2يتم استحداث قسم بالجمعية خاص بشئون التطوع والمتطوعي ويتم إصدار قرار إداري
بذلك لتحديد األشخاص المسئولي عن القسم وتحديد صالحياتهم.
 .3يتم إطالع المتطوعي عىل بنود هذه الالئحة للعمل بموجبها والتوقيع عليها بالعلم.
المراجع
الثان هذه اآللية بتاري ــخ 1444/3/20ـه الموافق
اعتمد مجلس إدارة الجمعية يف اجتماعه
ي
ً
2022/10/16م وتحل هذه اآللية محل جميع آليات إدارة المتطوعي سابقا.
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