
سياسة العمل التطوعي 
للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم 



مقدمة: 

الـتطوع هـو عـمل يـقوم بـه الـشخص تـجاه مـجتمعه دون مـقابـل لـعمله أو جهـده ويُـعد الـتطوع مـن 
أرقى أنواع التواصل الذي يعكس قدرة الشخص على دعم مجتمعه من حوله بشكل إيجابي.  

واجبات المتطوع: 

المقصود بالتطوع: 

لـغويـاً: الـمتطوع هـو مـن يـقوم بـأداء عـمل اخـتياراً دون أن يـكون فـرضـا عـليه، ويتخـذ مـفهوم 
الـتطوع تفسـيرات مـختلفة حسـب الـمنطلقات الـتي تـعتمد عـليها كـل جـهة، ومـهما يـكن فـيمكن 

اإلشارة إلى أربعة تعاريف اصطالحية لهذا المفهوم؛ وهي كاآلتي: 

– التعريف األول: التطوع هو نشاط منظم اختياري؛ والتحفيز ليس هو المحرك األساسي، بل 
العمل والجهد من أجل اآلخرين. 

– الـتعريـف الـثانـي: الـتطوع هـو الـمجهود الـمحقق مـن طـرف الـمواطـن مـن أجـل مـجتمعه، أو مـن 
أجل جماعة معينة، بدون انتظار مقابل مادي على هذه المجهودات سواء الذاتية أو المادية. 

– الــتعريــف الــثالــث: الــتطوع انخــراط مــن أجــل الــتبرع بــالــوقــت، والــمجهود، والــقدرات، واإلرادة 
الـحسنة، مـن أجـل إتـمام الـمهام الـمختلفة كـمساعـدة األطـفال الـصغار فـي واجـباتـهم الـمدرسـية، 

أو تجميع النفايات في المتنزهات أو األعمال اإلدارية أو الحرفية. 

– الـتعريـف الـرابـع:” أن الـتطوع يـتعلق بـالـمجهود الـمبذول مـن طـرف الـمحترف أو الـمتطوع فـي 
خدمة ضرورية بانخراط تلقائي وذاتي، وبدون تعويض مادي كمقابل “ 

مبادئ التطوع: 

1-المبادئ الدينية: 

إن الـعمل الـتطوعـي مـوجـود فـي ديـن اإلسـالم وقـد ذكـر فـي عـدة آيـات وقـد حـث اهللا عـز وجـل عـلى 
الـعمل الـتطوعـي وأكـد نـبينا محـمد عـليه الـصالة والسـالم عـلى أهـمية الـتطوع فـي عـدة أحـاديـث 

نبوية: 

قال اهللا عز وجل في كتابه الكريم 

قال اهللا –تعالى-﴿فَمَـنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ *البقرة 184 

٢



وقال رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم 

« إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا اخْتَصَّهُمْ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ، آلَى عَلَى نَفْـسِهِ أَنْ ال يُعَـذِّبَهُمْ 4 بِالنَّارِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ 
الْقِيَامَةِ خَلَوْا مَعَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-يُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ، وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ» 

2-المبادئ الذاتية: 

– العملية التطوعية تنبع من الداخل. 

– العملية التطوعية غير مفروضة. 

– العملية التطوعية ال تنفذ من أجل امتيازات مالية. 

– العملية التطوعية ال تخضع لتقنين إداري صارم. 

– العملية التطوعية انخراط؛ بالوقت، والجهد، والخبرة من أجل هدف معين. 

– الــعملية الــتطوعــية تــنفذ مــن أجــل تــحقيق مــجهود دال ومــميز لــفائــدة الــمجتمع فــي حــاالت 
الكوارث الطبيعية والحروب. 

– التطوع استجابة الحتياج ذاتي. 

– التطوع يرتكز على قاعدة االختيار التضامني. 

– العملية التطوعية نشاط يستفيد منه كل من الجماعة والمتطوع على السواء. 

التطوع غير مأجور وهو عمل أجره عند اهللا تعالى 

أهمية العمل التطوعي: 

مساندة العمل التي تقوم فيه المنظمات اإلنسانية لصالح المجتمع عن طريق رفع مستوى 1.
الخدمة أو توسيعها. 

إبراز الصورة اإلنسانية الدالة للمجتمع وتدعيم التكامل بين الناس وتأكيد اللمسة الحيادية 2.
المجردة من الصراع والتنافس. 

دعم القضية اإلنسانية التي تعمل على تنفيذها المؤسسات اإلنسانية. 3.

أهمية التطوع الذي يدل على حيوية الجماهير وايجابيتها وتالحمها مع المجتمع المنكوب. 4.

رفع الوعي بين أفراد المجتمع والحث على العمل الطوعي الذي يرفع مستوى رقي البلد 5.
ويترك طابع إنساني حضاري. 

٣



 شروط التطوع في الجمعية: 

تقوم الجمعية بكافة أقسامها وبرامجها بتكليف المتطوعين بأعمال هامة وحيوية لذلك فإن 
طالب التطوع في الجمعية  يجب أن تتوفر لدية الشروط التالية: 

1-أن يلتزم المتطوع برسالة وأهداف الجمعية ويسعى لتحقيقها بعد حضوره البرنامج التعريفي 
لألعمال الموكلة لهُ. 

2-اإليمان بالعمل التطوعي وتقديم القيمة المضافة للجمعية من خاللهُ. 

3-امتالك الحد األدنى من المهارات األساسية التي يسعى المتطوع للعمل فيها واالستعداد لتنمية 
هذه المهارات وتطويرها. 

4-االستعداد التام وااللتزام بإنجاز األعمال التطوعية المكلف بها بجدية وحيادية ونزاهة. 

5-االلتزام بمدونة السلوك المهني. 

حقوق المتطوع: 

للمتطوع عدة حقوق 

1 تلقي التدريب والتوجيه المطلوبين إلنجاز العمل التطوعي وتطوير الذات. 

2-الحق في تقديم االقتراحات واآلراء التي تسهم في تطوير العمل اإلنساني. 

3-الحق في تلقي تقييم األداء عن العمل المنجز. 

4-يحصل المتطوع على شهادة متطوع من الجمعية. 

5-تتكفل المنظمة بكل تكاليف نشاطات التطوع وبتامين احتياجاتها اللوجستية وال تكلف 
المتطوع أي أعباء مادية في أوقات تطوعه. 

6-الحق في تقديم أي شكوى على أي موظف اساء العمل أو التصرف مع المتطوعين. 

واجبات المتطوع: 

1-االلتزام الكامل بإنجاز العمل التطوعي المكلف به وبأوقات العمل التي تم االتفاق عليها. 

2-تقديم التقارير اليومية عن األعمال المنجزة في حال كان العمل التطوعي ذو طابع إداري أما إذا 
كان العمل التطوعي ميداني فيقوم مشرف فريق المتطوعين على تقديم التقارير عن أعمالهم. 

3-التعاون واإليجابية مع الزمالء في فريق العمل وتقديم االقتراحات الالزمة لتطوير آلية العمل. 

4-االلتزام بسرية العمل والسياسات والتشريعات والمعلومات التي يحصل عليها المتطوع من 
خالل عمله. 

٤



المراحل التي يجب أن يمر عليها المتطوع قبل قبول طلب التطوع: 

1-اختبار المهارات األساسية المعتمد من قسم الموارد البشرية. 

2-استيعاب مفهوم العمل التطوعي بكافة مجاالتهُ. 

3-التوقيع على مدونة السلوك وااللتزام بها. 

4-ورشة عمل قبل استالم االعمال الموكلة للمتطوع. 

5-تقديم الصورة عن الهوية أو جواز السفر. 

٥



ميثاق شرف العمل التطوعي 

 نبذة عن العمل التطوعي: 

 الـتطوع هـو عـمل يـقوم بـه الـشخص تـجاه مـجتمعه دون مـقابـل لـعمله أو جهـده ويُـعد الـتطوع مـن 
أرقى أنواع التواصل الذي يعكس قدرة الشخص على دعم مجتمعه من حوله بشكل إيجابي.  

واجبات المتطوع: 
إقرار المتطوع 

أنـا الـمتطوع : ………………………………………..  أتعهـد بـأن الـتزم بـالـقيام بـالـمهام الـتي 
كُــلفت بــها بــأمــانــة ودقــة وإخــالص وبــتطبيق مــعايــير الجــمعية وألــتزم بــميثاق شــرف الــتطوع 

وااللتزام بما يلي: 
أن التزم بأنظمة وقوانين الجمعية .  •
أن أبادر بالمساعدة دون النظر لعائد مادي أو شخصي. •
أن أعمل مع كافة شرائح المجتمع بروح الجماعة دون النظر لجنسية أو لون. •
أن أنقل المعرفة والخبرة.  •
أن أكون جاداً وصادقاً في إداء العمل الذي اُكلف به من قبل الجمعية .  •
أن احترم رأي اآلخرين. •
أن أعمل ضمن مجموعة فريق العمل  •

حقوق المتطوع: 
أن تعترف الجمعية بعمل المتطوع شفهياً وخطياً. •
أن تمكن المتطوع عبر التدريب والتطوير   في العمل التطوعي.  •
إيـضاح الـمهام الـمطلوبـة لـلمتطوع وإعـطاءه الـمعلومـات الـكافـية لـتوضـيح الـمهمة الـتي •

يُكلف بها. 
 عدم استغالل المتطوع لمصالح خاصة أو أعمال غير متفق عليه.  •
تحديد الوقت المناسب لممارسة العمل التطوعي. •
أن يشعر أن جهوده تسهم فعلياً في تحقيق أهداف الجمعية . •
توفر البيئة اآلمنة للمتطوع.  •
تزويد المتطوع بالمكان والمعدات واألدوات الالزمة ليقوم بعمله.  •
تكريم المتطوع بخطابات شكر ، شهادات تقدير ،  •

 التوقيع : ................................... التاريخ : ………………………………. 

٦


