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  الخاتمة       

 : مقدمة

 بكل بطت ار يعتبر العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء املجتمع ونشر التماسك االجتماعي بين أفراد املجتمع ، والعمل التطوعي ممارسة إنسانية ارت 
ً
 وثيقا

ً
تباطا

 . عاني الخير والعمل الصالح عند كل املجموعات البشرية منذ األزل م

هللا سبحانه  رها إذ يقول ومما ال شك فيه أن العمل التطوعي قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتعاليم ديننا الحنيف الذي أبرز هذه األعمال التطوعية الخيرية في أبهى صو 

لخدمة ة ا)) ومن تطوع خيرا فإن هللا شاكر عليم (( ، وهو ما يدل على أن التطوع في أعمال الخير يستوجب شكر هللا لعباده ودليل قاطع على مشروعيوتعالــى : 

 .التطوعية والحث عليها

 

 :ويمكن التمييز بين شكلين أساسيين من أشكال العمل التطوعي

تماعي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة منه وإرادة وال يبغي منه أي مردود مادي، ويقوم على اعتبارات وهو عمل أو سلوك اج :العمل التطوعي الفردي -1

  . أخالقية أو اجتماعية أو إنسانية أو دينية

 في املجتمع و توجد في : العمل التطوعي املؤسس ي -2
ً
 وأوسع تأثيرا

ً
 من العمل التطوعي الفردي وأكثر تنظيما

ً
ات اململكة العربية السعودية مؤسس وهو أكثر تقدما

 .متعددة وجمعيات أهلية تساهم في أعمال تطوعية كبيرة لخدمة املجتمع

 واإلرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة أحد هذه الجمعيات التي تهتم بالتطوع وتفعيل املتطوعين  جمعية الدعوةو 



 
 

 :املادة األولى: التعريف 

 :)أ( تعريف التطوع

طوع : 
َّ
 . هو الجهد الذي يبذله اإلنسان عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي دون توقع مقابل مالي  الت

 . املتطوع : هو الشخص الذي يتمتع بمهارة أو خبرة معينة والذي يستخدمها ألداء واجب اجتماعي عن طواعية واختيار ودون توقع مقابل مالي

  .ون والنفع ملن يحتاج إليه دون مقابل مادي أو معنوي العمل التطوعي : هو تقديم الع

 :املادة الثانية: أهمية التطوع

نظمات التطوعية م املتكمن أهمية العمل التطوعي في أنه تعبير مهم عن حيوية املجتمع وتفاعله ومدى إيجابيته ، وقد أصبح تقدم املجتمعات اإلنسانية يقاس بحج

لتطوع كعمل خيري وسيلة لراحة النفس والشعور باالعتزاز والثقة بالنفس عند من يتطوع؛ ألنه فعالية تقوي عند األفراد الرغبة وإعداد املتطوعين بها .. ويعد ا

رية للمجتمع في أعمال خي طوعبالحياة والثقة باملستقبل حتى أنه يمكن استخدام العمل التطوعي ملعالجة األفراد املصابين باالكتئاب والضيق النفس ي وامللل ؛ ألن الت

لذي يعيشون ا يساعد هؤالء املرض ى في تجاوز محنتهم الشخصية والتسامي نحو خير يمس محيط الشخص وعالقاته ، ليشعروا بأهميتهم ودورهم في تقدم املجتمع

 
ً
 :فيه؛ مما يعطيهم األمل بحياة جديدة أسعد حاال

لية والبشرية لتوسيع دائرة األعمال واإلنجازات وخاصة في البرامج املوسمية وغير األصل في الجهات الخيرية قيامها على املتطوعين في مواردها املا .1

 .املوسمية كاملعارض واملهرجانات

 .التعرف على أكثر فئات املجتمع وطريقة التعامل معه .2

 . تحقيق ش يء من أهداف الجمعية عن طريق إشغال وقت فراغ املتطوع وتوفير البيئة الصالحة له في الجمعية .3

 اف القيادات والطاقات املعطلة وصقلها واالستفادة منهااكتش .4

 التطوع مقياس لنجاح إدارة العمل الخيري  .5

 :املادة الثالثة : أهداف التطوع في الجمعية
 

 لبناء واستثمار إمكانياتهم في عملية التنمية االجتماعية .1
ً
  .دعم وتطوير الروح التطوعية لدى املجتمع والتركيز على فئة الشباب خاصة

 .تعميق معرفة أبناء هذا الوطن بالدين الحنيف .2

  .إخالص العمل هلل عز وجل، والحذر من الوقوع في الرياء أو تقديم حظ النفس     .3

 عند ضغوط العمل .4
ً
 .احتساب األجر من هللا عز وجل خصوصا

 .إعداد جيل يحمل على عاتقه هم هذا الدين ونشره بين الناس     .5

 في نفوس الشباب غرس مفهوم العمل التطوعي     .6
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افات االجتماعية والسلوكية .11   .وقاية الشباب من االنحر

  .العمل على توثيق العالقة والتعاون بين الجمعية واملؤسسات األخرى  .12

 :املادة الرابعة : أقسام املتطوعين

 :متطوع مستمر    ()أ

سند إليه في                                       
ُ
افق على االلتزام بالئحة الجمعية لألعمال التطوعية وتنفيذ املهام التي ت  .ها بصفة دائمةوهو الشخص الذي يو

 :)ب(متطوع موسمي

افق على مساعدة الجمعية في موسم معين مثل موسم رمضان أو موسم الحج وغيره من املواسم                                        .وهو الشخص الذي يو

 :ج( متطوع تحت الطلب(

افق على تنفي                                        ذ مهمة ذات طابع معين لتوفر مهارات خاصة لديه، مثل الطباعة والتصميم واإلخراج وغيرهوهو الشخص الذي يو

 :املادة الخامسة: تصنيف املتطوعين

 .متطوع من الدرجة األولى: وهو املتطوع املستمر           

 متطوع من الدرجة الثانية: وهو املتطوع املوسمي والذي تحت الطلب           

 

 :ة: الجهة املسؤولة عن املتطوعاملادة السادس

يقوم بتعبئة لقسم املتطوعين : وهو املسؤول عن املتطوعين في الجمعية ؛ إذا يقوم رئيس القسم باستقبال املتطوع ويقدم له النموذج الخاص باملتطوعين             

 .لى القسم املختص لالستفادة منهالبيانات الخاصة به لتحديد ميوله وقدراته، وبناء على هذه البيانات يتم تحويله إ

 

  :املادة السابعة : الواجبات والحقوق 

 

  :) أ ( األمور التي يجب أن يلتزم بها املتطوع
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  :) ب ( يحق للمتطوع ما يلي
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   : املادة الثامنة : آلية التحاق املتطوع بالجمعية
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 : يتم تقييم املتطوع من خالل
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  :املادة الحادية عشرة : كيفية وشروط الحصول على البطاقة

  .مدى كفاءة املتطوع وتفانيه في أداء الرسالة .1

 .مدى احترامه ملواعيد وضوابط العمل بالجمعية .2

 

 :املادة الثانية عشرة : فقدان البطاقة

 

فقد يالبطاقة سيكون ملدة ثالثة أشهر فقط ثم ينظر بعد ذلك في وضع املتطوع فإن رأى القسم جدارته يتم تجديد البطاقة له وإال فال وعلـى من سريان مدة 

  .البطاقة سرعة إبالغ القسم بذلك حتى تتخذ اإلجراءات الالزمة

 

 :املادة الثالثة عشرة : إنهاء خدمات املتطوع

  :ء خدمات املتطوع خالل فترة تطوعه معها في الحاالت التاليةيحق إلدارة الجمعية إنها

  .مخالفته أنظمة الجمعية والتعليمات املعمول بها .1

 .إذا أخفق املتطوع في أداء الرسالة إلى حد ) غير مرض ( وفق تقرير يعده عنه رئيسه املباشر .2

 .عدم تقبله أو تنفيذه للتوجيهات التي يتلقاها من رؤسائه .3

 

 



 
 

 

 
ً
   : ختاما

شباب في د وخاصة الإن للعمل االجتماعي التطوعي فوائد عديدة تعود على الفرد املتطوع نفسه وعلى املجتمع بأكمله ، وتؤدي إلى استغالل أمثل لطاقات األفرا

 . مجاالت غنية ومثمرة ملصلحة التنمية االجتماعية

 

 :  رؤية الجمعية لتطوير العمل التطوعي والنهوض به   

االجتماعية السليمة للنشء وتضافر جهود األسرة واملدرسة واإلعالم بدور متكامل لغرس قيم التضحية واإليثار وروح العمل الجماعي في  أهمية التنشئة .1

 . نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة املبكرة

اقترانها ببرامج تطبيقيةأن تضم املقررات الدراسية موضوعات تركز على مفاهيم العمل االجتماعي التطوعي وأهميته ودوره التنم .2  . وي و

 لتمكينها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها  .3
ً
 ومعنويا

ً
 . دعم املؤسسات والجهات العاملة في مجال العمل التطوعي ماديا

االستفادة  زيادة كفاءتهم و  إقامة الدورات التدريبية للعاملين مع املؤسسات التطوعية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات واملهارات املناسبة ، ويساعد على  .4

 .من تجارب اآلخرين في هذا املجال

اإلقبال على  ةالتركيز في األنشطة التطوعية على البرامج واملشروعات التي ترتبط بإشباع االحتياجات األساسية للمواطنين ؛ األمر الذي يساهم في زياد .5

 . املشاركة في هذه البرامج

في تعريف أفراد املجتمع بماهية العمل التطوعي ومدى حاجة املجتمع إليه وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية  رها قيام وسائل اإلعالم املختلفة بدو   .6

 .التنمية ، وكذلك إبراز دور العاملين في هذا املجال بطريقة تكسبهم االحترام الذاتي واحترام اآلخرين

اقع العمل االجتماعي تدعيم جهود الباحثين إلجراء املزيد من الدراسات والبحوث ا  .7 لعلمية حول العمل االجتماعي التطوعي؛ مما يسهم في تحسين و

 .بشكل عام، والعمل التطوعي بشكل خاص

 ياستخدام العمل التطوعي في املعالجة النفسية والصحية والسلوكية لبعض املتعاطين للمخدرات واملدمنين أو العاطلين أو املنحرفين اجتماع .8
ً
 .ا

لتقديم الخدمات االجتماعية وإعطاء بيانات دقيقة عن  استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهات الحكومية واألهلية   .9

 . حجم واتجاهات وحاجات العمل التطوعي األهم للمجتمع

 -: أحكام ختامية

 . حسب مقتضيات العمل التطوعي بالجمعيةيحق ملجلس اإلدارة حذف أو إضافة تعديل ما يراه على هذه الالئحة  .1

إداري بذلك لتحديد األشخاص املسئولين عن القسم وتحديد  قرار  يتم استحداث قسم بالجمعية خاص بشئون التطوع واملتطوعين ويتم إصدار  .2

 . صالحياتهم

 يتم إطالع املتطوعين على بنود هذه الالئحة للعمل بموجبها والتوقيع بالعلم عليها .3

إقرار العمل بها بتّم اعت .4  . م     /              /      واإلرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة اعتبارا من تاريخ جمعية الدعوةماد هذه الالئحة و

 . هذا وباهلل التوفيق والسداد


