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العمل التطوعي  أحد مسات اجملتمعات احليوية، لدوره يف تفعيل طاقات اجملتمع، وإثراء الوطن  أن      
  اليت تنعكس على مجيع جوانب احلياة  مبنجزات أبنائه وسواعدهم.  ومنطقاً من املكاسب الكبرية للتطوع  

يف جناح حتقيق هم  يس   منذ أتسيسهاجزء من هوية اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلم    العمل التطوعيكان  
الذهنية   الصورة  لبناء  العمل  شراين  هي  اليت  والفعاليات  األنشطة  برامج  طريق  عن  اجلمعية  أهداف 

خلدمة فئة عزيزة علينا يف اجملتمع ، والسعي إىل التوسع املستمر    والواقعية للجمعية وخدماهتا وبراجمها
العمل مبا حيقق األهداف وتقدمي خدمات متوائمة مع   احلراك االجتماعي واخلريي والتنموي  وتطوير 

َفَمن    واملسامهة يف حتقيق الرؤى والتطلعات الوطنية واإلنسانية ومنطلقاً من املبدأ اإلسالمي العظيم )
ًا فَ ُهَو َخريرٌ لَّهُ   . (184سورة البقرة ) ( َتَطوََّع َخرير

التطوع يف براجمها وإاتحة  مفهوم    سعى لتمكني  ي  برانمج التطوع يف اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلم      
جزًءا من رؤية  اليت تتشكل لتكون التطوعية  املنظومة بني يف املشاركة واملسامهة يفللراغالفرص التطوعية 

تسجيل ابلتايل  من خالل املشاركة يف الفرص التطوعية و    املليون متطوعللوصول إىل      2030اململكة  
وزارة املوارد  بتطوعي  متطلبات منصة العمل الوفق    شهادات التطوعيةالار  وإصد  املتطوع   توثيق ساعات و 

سياسات اجلمعية يف العمل   للمتطوع والفرق التطوعية  وهذا الدليل يبنيوالتنمية االجتماعية   البشرية  
 يف برانمج التطوع. 

 وهللا املوفق ،، 
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مجعية يف اململكة العربية السعودية ختدم ذوي صعوابت التعلم وقد مت أتسيسها عام  اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلم هي أول  
 م يف منطقة الرايض. 2010 -ه  1431

 م. 2012-ه  1434/ 1/   27• مت افتتاح فرع جدة 
 م. 2014 - ه  1435/ 10/  29• مت افتتاح فرع املدينة املنورة 

والتدريب والتوعية لذوي صعوابت التعلم واملختصني واملختصات لصعوابت التعلم،  تقدم خدمات التشخيص والتعليم واالستشارة 
 ولديها العديد من الربامج واألنشطة اجملتمعية والتعليمية. 

 أن تكون خدماتنا رائدة، ومتكاملة، وشاملة، يف خدمة ذوي صعوابت التعلم. 

يف التنمية اجملتمعية، ودعم العمل التشاركي والربامج اهلادفة مع القطاعات ذات   متكني ذوي صعوابت التعلم من النجاح، لُيشاركوا
 العالقة. 

 التفرد   -1
 مجعية أهلية خريية.  -
 مجعية وحيدة يف اململكة العربية السعودية.  -
 خدمة حاالت صعوابت التعلم   -2
 تقييم حاالت صعوابت التعلم وحتديد العالج املناسب.  -
 الطرق واألساليب اليت جتعل اجملتمع يتفاعل مع أهدافنا. اجياد  -
 دراسة مشكالهتم و تطوير قدراهتم.  -
 املشاركة يف اجملتمع بفعالية.  -
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 الشراكات اجملتمعية   -3
 إجراء الدراسات و البحوث وقياس األداء والتدريب.  -
 املشاركة يف دعم القطاعات التنموية واحلكومية والقطاع اخلاص.  -
 . وإعالميا   د الربامج اليت ختدم اجملتمع علميا وعمليا وتوعواي إعدا -
 التعاون وتبادل الزايرات وتكوين اخلربات والتدريب ونقل التقنية.  -
 املوارد املالية   -4
 إجياد قنوات للنفقات على اجلمعية وضمان تقدمي خدماهتا بفعالية.  -
 الدعم املايل للحاالت اليت تتطلب ذلك.  -
 وحتفيز احللول الناجعة. االبتكار   -
 التطوير وحتسني االداء    -5
 بناء قواعد معلومات ختدم برامج ومشاريع وأنشطة اجلمعية والقطاع التنموي والباحثني بشكل عام.  -
 التعاون وتبادل الزايرات وتكوين اخلربات والتدريب.  -
 اجراء الدراسات واملسوحات االجتماعية ومؤشرات األداء.  -
 التواصل و التوعية و االعالم   -6
 إبراز هوية اجلمعية.  -
 املشاركة يف املنتدايت واملهرجاانت وورش العمل وجملة اجلمعية ومواقع التواصل االجتماعي.  -
 تنفيذ اجلوائز واملكافآت احملفزة للمبدعني.  -

 تنمية مهارات وقدرات ذوي صعوابت التعلم.  -1
 اخلدم ات التعليمية والتشخيصية واالستشارية واألنشطة والربامج الفاعلة. تق دي م  -2
 تطوير أساليب األداء خلدمة ذوي صعوابت التعلم واملختصني والقطاعات ذات العالقة.  -3
 تعزيز الشراكة االسرتاتيجية واجملتمعية مع اجلهات ذات العالقة.  -4
 حيقق االستدامة والنفع العام للجمعية.  متكني اجلمعية من استثم ار إي راداهتا مبا -5
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عليه وس  لم   التطوع هو عمل إنس  ان نبيل، حتدثع عنه كل الش  رائع الس  ماوية ومجيع الدس  اتري األرض  ية، ويُ َعد  رس  ول ا َّ ص  لى هللا

 هلم.  مشكالهتم وتقدمي العون  وخدمتهم وحلأعظم متطوع عرفه اتريخ البشرية، حيث سخر حياته كلها متطوعا يف مساعدة الناس  

نَّللنَي(. ويقول ص      لى هللا عليه وس       س      َّلل ُنوا إَّللنَّ ا ََّ حيَّللب  الرُمحر س      َّلل "كل    لمَوالتطوع نوع من اإلحس      ان إىل اخللق، قال هللا تعاىلَ )َوَأحر
المى من الناس عليه ص   دقة، كل يوم تطلع فيه الش   مسَ تعدل بني اثنني ص   دقة، تعني الرجل عل فتحمله عليها أو ترفع   ى دابتهس   ُ

األذى عن الطريق ص     دقة"  متفق    عليها متاعه ص     دقة، والكلمة الطيبة ص     دقة، وبكل خطوة متش     يها إىل الص     الة ص     دقة، ومتي 
 عليه[.

 من مينح جزء من وقته بطيب خاطر وبدون مقابل مايل ألجل مصلحة اجملتمع واآلخرين. 

 . التطوع يهدف إىل إفادة اجملتمع، وكذلك املتطوع. 1

 . العمل التطوعي يتم بدون مقابل مادي، واختياري يتم بدون إكراه. 2

 . التطوع هو أسلوب حضاري وقانون خلدمة اجملتمع. 3

 . يعد  التطوع وسيلًة فعالًة لتلبية احتياجات اجتماعية، وبيئية، وإنسانية خمتلفة. 4

 م العمل التطوعي حقوق، وكرامة، وثقافة اآلخرين. . حيرت 5

 . يعزز التطوع مبادئ التعاون والتكافل بني أعضاء اجملتمع الواحد. 6
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مع أوقات   . للمتطوع احلق يف اختيار العمل الذي يتطوع أبدائه ما دام مؤهالً له، وله احلق يف حتديد الوقع املناسب مبا يتالءم 1
 دراسته، ومبا يتالءم مع ساعات العمل يف اللجنة. عمله أو  

املتفق عليها عند   . للمتطوع احلق يف رفض أي مهمة قد ُتسند إليه إذا مل يكن يرغب يف أدائها شريطة أال تكون ضمن املهمات2
 التزامه ابلفرصة التطوعية. 

 العمل التطوعي يف اللجنة. . للمتطوع احلق يف أن يتم احرتامه، وأن يعامل كعضو من أعضاء فريق 3

 . للمتطوع احلق يف أن توفر له بيئة عمل آمنة، ويتوفر له الدعم لتحقيق ذلك مىت ما احتاج إليه. 4

 . للمتطوع احلق يف أن ُتسمع أفكاره، واقرتاحاته، وتؤخذ يف االعتبار إذا كانع مناسبة. 5

من خالل شهادات شكر تتضمن ساعاته   ليها، ويُظهر له التقدير ويُشكر ع. للمتطوع احلق يف أن يُعرتَف أبعماله، وجمهوداته 6
 التطوعية. 

 كمتطوع.   . للمتطوع احلق يف أن حيصل على توجيهات ومعلومات واضحة فيما يتعلق ابألعمال واملهمات اليت سيؤديها7

 . للمتطوع احلق يف أن يتم تدريبه، ليؤدي ما يتم تكليفه به من مهمات بشكل مناسب. 8

طرح    وع احلق يف أن يتم تشجيعه، وحتفيزه، وإعطاءه املالحظات على أعماله بشكل مناسب، وكذلك له احلق يف. للمتط9
 مالحظاته. 

 . للمتطوع احلق يف طلب إفادة، تفيد أبدائه لعمل تطوعي حبسب عدد الساعات التطوعية اليت قدمها.  10

 . للمتطوع احلق يف احلفاظ على خصوصية، وسرية بياانته.  11

 . للمتطوع احلق يف أن يقوم أبعماله يف بيئة خالية من املشكالت، والعنف، واملخالفات األخالقية والقانونية.  12

 مينح بطاقة عضوية ابسم متطوع . للمتطوع احلق يف أن - 13    
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 اللجنة وأخالقها وأنظمتها. . أن تكون تصرفاته، وأعماله، وطريقة تعامله مع اآلخرين تتوافق مع قيم 1

حمددة مسبقا للقيام ابلعمل    – غري مالية  –. أال يطالب أبي مقابل مادي مقابل األعمال اليت يقوم هبا، مامل تكن هناك مكافأة  2
 التطوعي. 

اس كمتطوع مع  وعامة الن . أن يقدم ويعرف نفسه للمتطوعني اآلخرين، والعاملني يف اجلمعيات، واملؤسسات اجملتمعية، واإلعالم3
 املؤسسة وليس موظفا أو متعاوانً. 

اجلمعيات واملؤسسات   . أن يلتزم التزاماً اتماً ابحلفاظ على سرية ما قد يطّلع عليه من معلومات غري قابلة للنشر خيص اللجنة أو4
 ، أو املستفيدين. معية األخرى املتعاونة مع اللجنة اخلريية واجملت

 يسجلها.  اذج اليت يتطلبها عمله كمتطوع، واحلرص على صحة ودقة املعلومات اليت . أن يلتزم بتعبئة مجيع النم5

املناسبة يف حال عدم   . أن يكون ملتزماً التزاماً واضحاً فيما يتعلق ابلوقع، واحلضور أثناء عمله التطوعي، مع التواصل ابلطريقة 6
 القدرة على احلضور. 

 يستخدمها.  وحيرص على عدم ختريب أو إتالف املرافق اليت يعمل فيها أو  . أن حيافظ على ما يتسّلمه من ُعهد وأدوات،7

 مع واجباته األخرى.  . أن يكون مرانً يف االستجابة الحتياجات العمل التطوعي، والتغيريات اليت تطرأ على العمل مبا ال يتعارض8

املتعاونة، واملتطوعني   ع أعضاء اجلهات األخرى . أن يتعامل أبدٍب واحرتام مع املشرفني على العمل التطوعي يف اللجنة ومجي9
 اآلخرين وعامة الناس. 

 . أن يسارع ابإلبالغ عن أي مالحظة يراها حول إجراءات األمن والسالمة، أو احتمالية وجود إساءة ألي أحد.  10

 اآلخرين. . أن يساهم يف صنع بيئة مناسبة وصحية للعمل التطوعي، ويرحب وحيرتم املتطوعني  11

 املتطوع.  للجنة احلق يف مشاركة بياانت املتطوعني مبا حيقق مصلحة اللجنة وال يؤثر سلباً على حقوق   .  12
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 املتطوع  يف املشاركات اجملتمعية:ضوابط عمل 

 . بها اخلاصة والقوانني باألنظمة والتقيد وسياستها اجلمعية أهداف احرتام .1

 الفعالية ومكان نوع اجلمعية حسب تنظمها اليت األنشطة يف املشاركة .2

 وأهدافها وخدماتها اجلمعية عن الزوار اجلمعية وتعريف متثيل .3

 . التطوع ملنسق لتسليمها التعبئة بعد ومجعها العضوية استمارات توزيع  .4

  طارئ أي حيال اجلمعية يف اجملموعة ملنسق الرجوع .5

 .الفعالية انتهاء حلني عهدة واعتبارها الفعالية يف  اجلناح وحمتويات واألجهزة األدوات على احملافظة .6

  وقوانينه. التطوع بقواعد االلتزام .7

 للزوار وجاذب متميز اجلناح بشكل تنظيم على احملافظة .8

 .   اجملال خيص مبا وتوجيههم وإرشادهم الزوار ملرئيات االستماع .9

 وتسليمه املبلغ توثيق العضوية استمارة وفق احدهم تربع حال ويف جهة أي من  تربعات أي مجع عدم . 10

 . خطي مبستند التطوع ملنسق

 واملتطوع. اجلمعية بني التطوعميثاق  عقد وتوقيع املوكلة املهام على االطالع . 11
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 البيانات األساسية 

  الجنس   االسم 

  الميالد تاريخ   العنوان

  المسمى الوظيفي   الرقم الوطني أو اإلقامة 

  جهة العمل   رقم الجوال 

  البريد اإللكتروني  رقم هاتف المنزل 

 S/ M/ L/ XL/ XXL/ XXXL مقياس الزي  -O-/ O+/ A-/ A+/ AB-/ AB+/ B+/ B فصيلة الدم 

 اللغات 

o ممتاز/ متوسط/ مبتدئ العربية 

o متوسط/ مبتدئممتاز/  اإلنجليزية 

o  ممتاز/ متوسط/ مبتدئ أخرى 

  بيانات شخص لالتصال به حال الضرورة 

 المستوى التعليمي 

o ثانوي o دبلوم فني o  بكالوريوس o  دبلوم دراسات عليا 

o ماجستير o دكتوراه o  أخرى  

 كيف تعرفت على نشاط التطوع 

o  األصدقاء o  مواقع التواصل االجتماعي o إعالن o  أخرى 

 ترغب التطوع به طبيعة النشاط الذي 

o برامج ومشاريع الجمعية o  األمن والسالمة o  قضايا الشباب o  التطوير والتدريب 

o  الصحة o  التعليم o البيئة o  الشؤون اإلدارية 

o  التسويق o التصميم o  الجودة والتقييم o التوعية والتثقيف 

o  اإلرشاد األسري o  اإلعالم o  مشاركة مجتمعية o  أخرى 

 الفئات التي ترغب التعامل معها 

o  األطفال o  الشباب/ الفتيات o  السيدات o  األسر 

o  المسنين o  ذوي االحتياجات الخاصة   

 األوقات المناسبة لك 

 طوال اليوم  o مساء o صباحا   o األحد 

 طوال اليوم  o مساء o صباحا   o اإلثنين 

 طوال اليوم  o مساء o صباحا   o الثالثاء 

 طوال اليوم  o مساء o صباحا   o األربعاء

 طوال اليوم  o مساء o صباحا   o الخميس 

 طوال اليوم  o مساء o صباحا   o الجمعة 

 طوال اليوم  o مساء o صباحا   o السبت 

 .................... ساعة  عدد الساعات في اليوم 

 مدة التطوع 

o  يوم واحد o  أسبوع o  شهر فأقل o 3  أشهر فأقل 

o 6  أشهر فأقل o  سنة كاملة o  أخرى  
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 موقع التطوع 

o  داخل الجمعية o  فعاليات خارجية 

 )اذكر المهارات والخبرات التي يمكنك تقديمها من المجاالت أدناه( المهارات والخبرات 

  مهارات إدارية ومالية 

  مهارات بحثية 

  تدريب

  تقنية 

  فنون وثقافة 

  لغات

  استشارات فنية 

  خدمات إنسانية 

  طب وصحة 

  تعليم 

  حرف ومهن

  تنظيم فعاليات

  أخرى 

 تعهد 

 البيانات المدونة أعاله صحيحة أتعهد بأن جميع 

 التوقيع:............................................ . 

 هـ14التاريخ:       /        /      
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 فضال اقرأ املعايري املوجودة يف امليثاق بعناية. 

 . التعريف ابمليثاق: 1
 اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلمميثاق التطوع حيدد قواعد السلوك املطلوبة من كل متطوع يعمل يف  -

 . اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلمهذا امليثاق مصمم للتأكد من أن مجيع املتطوعني على بينة من التزاماهتم ومسؤولياهتم يف  -

 االلتزام مبعايري هذا امليثاق سيسهم يفَ  -

 . اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلم احلفاظ على السمعة احلسنة اليت تتمتع هبا  -

 املتطوعني. التطوع هو شرط جلميع املتطوعني ويتماشى مع أفضل املمارسات العاملية يف إدارةااللتزام مبيثاق  -

 . االلتزام أبنظمة اململكة العربية السعودية 2
 سألتزم جبميع القوانني املنظمة للتعامالت يف اململكة العربية السعودية.  -

 السعودية.  ليت ختالف أنظمة اململكة العربيةسأجتنب التدخل يف املسائل السياسية والثقافية والدينية ا  -

 سأحرتم الرموز الدينية والوطنية يف اململكة العربية السعودية.  -

 . حدود العمل: 3
موافقة خطية من   لن أتصرف يف أي شأن طيب أو قانون إذا مل تكن لدي األهلية النظامية للقيام بذلك أو حصلع على -

 . اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلم

 تطوعي مع اللجنة.  سأقوم ابلتنسيق واملشاورة مع مشريف يف العمل التطوعي يف حال رغبيت بتمديد أو تقليص مدة -

 سألتزم جبميع تعليمات األمن والسالمة اليت ستقدمها يل إدارة اللجنة خالل مدة تطوعي معها.  -

وكلة يل.   هاء مدة التطوع أو تنفيذيسأخرب مشريف يف العمل التطوعي يف حال مغادريت مقر التطوع قبل انت -
ُ
 للمهمات امل
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 . التواصل واملتابعة: 4
 مهميت التطوعية.  سأقوم إببالغ مشريف يف العمل التطوعي مباشرًة يف حال ظهور أي مشكلة تؤثر علّي شخصيا أو على -

 سأقوم بتحديث بياانيت الشخصية فوراً يف حال تغيريها.  -

 تندات والنماذج املطلوبة مين. سأقوم إبكمال التقارير واملس -

 سأقوم إبخطار إدارة املؤسسة فوراً عن أي تربعات أو منح حمتملة نتيجة ملهميت التطوعية.  -

 سأكون ملتزماً أبوقات احلضور واالنصراف خالل مدة أدائي للعمل التطوعي.  -

 . السلوك الشخصي املناسب:5
 . اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلمعلى مسعة  سأمتنع عن أي سلوٍك قد يؤدي إىل التأثري سلباً  -

 سأمتنع عن املشاركة يف أي نشاط أو سلوك غري نزيه مايل أو أخالقي أو إداري.  -

 سأمتنع عن التدخني أثناء أتدييت ملهامي التطوعية.  -

العرق أو السن أو   اجلنسية أوسأجتنب أي شكل من أشكال السلوك الذي قد يعترب من قبيل التمييز واالحتقار على أساس  -
 اإلعاقة العقلية أو اجلسدية أو البطالة أو ما شاهبه. 

 مهميت التطوعية.   سأحرص على احلفاظ على ما أتسلَّمه من ُعهد وأدوات، ونظافة وسالمة املرافق اليت سأستخدمها لتنفيذ -

 . األمن والسالمة والصحة العامة: 6
 اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلموالسالمة من سأتبع أي تعليمات متعلقة ابألمن  -

 سأأتكد من معرفة اللجنة بكيفية االتصال يب، السيما يف حاالت الطوارئ أو املخاطر األمنية.  -

سرتة جناة،   سأتبع كل االحتياطات الضرورية عند القيام أبي نشاطات قد تؤدي إىل ضرر يل أو لغريي، مثلَ ارتداء خوذة،  -
 السالمة، معدات السالمة ذات الصلة ابملهمة التطوعية. أحذية 

الصحة النفسية. كما سألتزم   سأقوم ابإلفصاح عن مجيع الظروف الصحية املوجودة مسبقاً واملعروفة لدي مبا يف ذلك ظروف -
 إبخبار إدارة اللجنة فوراً يف حال إصابيت أبي مرض أو فريوس قابل للعدوى. 

 اللجنة.  لتعليمات األمن والسالمة والصحة العامة قد يؤدي إىل إهناء عملي التطوعي معأدرك أبن عدم االمتثال   -
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 . اإلعالم واحلقوق الفكرية:7
 لن أقوم ابنتحال هوية أحد موظفي اللجنة أو أصرح بكون موظفا فيها.  -
 لن أقوم ابلتحدث رمسيا ابسم اللجنة أو نشاطاهتا وبراجمها ألي جهة.  -
 قبلَ  اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلمعلى موافقة مسبقة من إدارة سأقوم ابحلصول  -

 • القيام أبي حبوث هلا عالقة ابللجنة وعمله. 
 • إصدار بياانت لوسائل اإلعالم. 

 • نشر مواد فوتوغرافية أو مرئية خاصة. 
 • استخدام وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة ابللجنة. 

 املناسبات العامة. • التحدث عن اللجنة يف امللتقيات و 
مثلَ بياانت األسر والعوائل   ، دييت للمهمة التطوعية مع اللجنة سأقوم ابحلفاظ على سرية املعلومات اليت اطلعع عليها أثناء أت -

 املستفيدة، أمساء األيتام…اخل. 
 . التظّلم وتسوية اخلالفات:8
دير املباشر، وإذا مل يتم حل اخلالف وداي فيتم التعامل معه  سأحرص على تسوية اخلالفات ودايً عرب توسي  إدارة اللجنة / امل -

ذات االختصاص يف اململكة العربية   وفقا للسياسة اخلاصة ابلتظلم يف الالئحة الداخلية يف اللجنة أو عرب اللجوء للجهات 
 السعودية. 

 . اإلخالل مبيثاق التطوع: 9
 املتطوع من املهمة التطوعية. خرق معايري ميثاق التطوع قد يؤدي إىل استبعاد  -
 
اجلمعية   يف حال توقيعكم على ميثاق التطوع، فسيتم اطالعكم على الفرص التطوعية يف حال توفرها يف   

 اخلريية لصعوابت التعلم 
 ........................................................................................ . االسم:

 ............................................. . رقم البطاقة الوطنية/اإلقامة: 

 ................................................................ . اجلوال: 

 ........................................................ . .......التوقيع: 
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 اسم الفريق: 

 ( – إن وجد    – )يفضل تسليم صورة للهيكل اإلداري للفريق اسم قائد الفريق:  

 اسم انئب قائد الفريق: 

 بياانت التواصل مع قائد الفريق: 

 )يفضل تسليم كشف أبمساء أعضاء الفريق وبياانت االتصال وأرقام اهلوية الوطنية( عدد أعضاء الفريق: 

 جماالت اهتمام الفريق: 

 اتريخ أتسيس الفريق: 

 ( – إن وجد   –)يفضل تسليم مواد إعالمية عن هذه املسامهات  أبرز املسامهات التطوعية اليت قام هبا الفريق:  

 . التعريف ابمليثاق: 1
 ميثاق التعاون مع الفرق التطوعية حيدد قواعد السلوك املطلوبة من فريق التطوع واملنتمني إليه  -

 اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلمأثناء التطوع مع 

 لى بينة من التزاماهتم ومسؤولياهتمهذا امليثاق مصمم للتأكد من أن فريق التطوع واملنتمني إليه ع  -

 اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلمأثناء التطوع مع 

 االلتزام مبعايري هذا امليثاق سيسهم يفَ  -

 اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلم احلفاظ على السمعة احلسنة اليت تتمتع هبا  -

 املمارسات العاملية يف إدارة املتطوعني.  واملنتمني إليها، ويتماشى مع أفضل االلتزام مبيثاق التطوع هو شرط جلميع الفرق التطوعية  -
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 . االلتزام أبنظمة اململكة العربية السعودية 2
 السعودية.  سيلتزم فريق التطوع واملنتمني إليه جبميع القوانني املنظمة للتعامالت يف اململكة العربية -

 أنظمة اململكة العربية السعودية.   يف املسائل السياسية والثقافية والدينية اليت ختالف سيتجنب فريق التطوع واملنتمني إليه التدخل  -

 سيحرتم فريق التطوع واملنتمني إليه الرموز الدينية والوطنية يف اململكة العربية السعودية.  -

 . حدود العمل: 3
للقيام بذلك أو حصل على    تكن لديه األهلية النظاميةلن يتصرف فريق التطوع واملنتمني إليه يف أي شأن طيب أو قانون إذا مل  -

 اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلم موافقة خطية من 

حال رغبتهم بتمديد أو تقليص   سيقوم فريق التطوع واملنتمني إليه ابلتنسيق واملشاورة مع مشريف العمل التطوعي يف اللجنة يف -
 مدة تطوعهم مع اللجنة. 

يف اللجنة أو من ميثلها أثناء   املنتمني إليه جبميع تعليمات األمن والسالمة اليت ستقدمها هلم إدارة التطوع سيلتزم فريق التطوع و  -
 تطوعهم مع اللجنة. 

قبل انتهاء مدة التطوع أو   سيقوم فريق التطوع واملنتمني إليه إبخبار مشريف العمل التطوعي يف حال مغادرهتم مقر التطوع -
وكلة إليهم. تنفيذهم للمهمات 

ُ
 امل

 . التواصل واملتابعة: 4
أي مشكلة تؤثر عليهم أو   سيقوم فريق التطوع واملنتمني إليه إببالغ مشريف العمل التطوعي يف اللجنة مباشرًة يف حال ظهور  -

 على مهماهتم التطوعية. 

 سيقوم فريق التطوع واملنتمني إليه بتحديث بياانهتم الشخصية فوراً يف حال تغريها.  -

 سيقوم فريق التطوع واملنتمني إليه إبكمال التقارير واملستندات والنماذج املطلوبة منهم.  -

 ملهماهتم التطوعية.  سيقوم فريق التطوع واملنتمني إليه إبخطار إدارة اللجنة فوراً عن أي تربعات أو منح حمتملة نتيجة  -

 التطوعي.  االنصراف خالل مدة أدائهم للعمل سيكون فريق التطوع واملنتمني إليه ملتزمني أبوقات احلضور و  -



 

 

 التطوع دليل

بالجمعية الخيرية 

 لصعوبات التعلم

 

18 

 . السلوك الشخصي املناسب:5
 سيمتنع فريق التطوع واملنتمني إليه عن أي سلوٍك قد يؤدي إىل التأثري سلباً على مسعة جلنة التنمية  -

 االجتماعية حبي النخيل. 

 إداري.   نزيه مايل أو أخالقي أوسيمتنع فريق التطوع واملنتمني إليه عن املشاركة يف أي نشاط أو سلوك غري   -

 سيمتنع أعضاء فريق التطوع عن التدخني أثناء أتديتهم ملهامهم التطوعية.  -

واالحتقار على أساس    سيتجنب أعضاء فريق التطوع عن أي شكل من أشكال السلوك الذي قد يعترب من قبيل التمييز -
 اجلسدية أو البطالة أو ما شابه ذلك. اجلنسية أو العرق أو السن أو اإلعاقة العقلية أو 

املرافق اليت    سيحرص فريق التطوع واملنتمون إليه على احلفاظ على ما يتسلَّمونه من ُعهد وأدوات، ونظافة وسالمة -
 سيستخدموهنا لتنفيذ مهماهتم التطوعية. 

 . األمن والسالمة والصحة العامة: 6
 اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلم ت متعلقة ابألمن والسالمة من إدارة سيتبع فريق التطوع واملنتمني إليه أي تعليما  -

 الطوارئ أو املخاطر األمنية.  سيتأكد فريق التطوع واملنتمني إليه من معرفة اجلمعية بكيفية االتصال هبم، السيما يف حاالت -

هلم أو لغريهم، مثلَ   شاطات قد تؤدي إىل ضررسيتبع فريق التطوع واملنتمني إليه كل االحتياطات الضرورية عند القيام أبي ن -
 ارتداء خوذة، سرتة جناة، أحذية السالمة، معدات السالمة ذات الصلة ابملهمة 

 التطوعية. 

سيقوم فريق التطوع واملنتمني إليه ابإلفصاح عن مجيع الظروف الصحية املوجودة مسبقا واملعروفة لديهم مبا يف ذلك ظروف   -
إدارة اللجنة فوراً يف حال إصابتهم أبي مرض أو فريوس قابل   يلتزم فريق التطوع واملنتمني إليه إبخبار الصحة النفسية. كما س 

 للعدوى. 

إىل إهناء مهماهتم    يدرك فريق التطوع واملنتمني إليه أبن عدم االمتثال لتعليمات األمن والسالمة والصحة العامة قد يؤدي -
 التطوعية مع اللجنة. 
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 ق الفكرية:. اإلعالم واحلقو 7
 موظفني فيها.   لن يقوم من فريق التطوع واملنتمني إليه ابنتحال هوية أحد موظفي اللجنة أو التصريح بكوهنم -
 لن يقوم فريق التطوع واملنتمني إليه ابلتحدث رمسيا ابسم اللجنة أو نشاطاهتا وبراجمها ألي جهة.  -
 قبلَ  اجلمعية اخلريية لصعوابت التعلمسيقوم فريق التطوع واملنتمني إليه ابحلصول على موافقة مسبقة من إدارة  -

 • القيام أبي حبوث هلا عالقة ابللجنة وعملها. 
 • إصدار بياانت لوسائل اإلعالم. 

 • نشر مواد فوتوغرافية أو مرئية خاصة. 
 ة ابللجنة. • استخدام وسائل التواصل االجتماعي اخلاص 

 • التحدث عن اللجنة يف امللتقيات واملناسبات العامة. 
،  ملهماهتم التطوعية مع اللجنة  سيقوم فريق التطوع واملنتمني إليه ابحلفاظ على سرية املعلومات اليت اطلعوا عليها أثناء أتديتهم -

 مثلَ بياانت األسر والعوائل املستفيدة...اخل. 

 . التظّلم وتسوية اخلالفات:8
، وإذا مل يتم حل اخلالف  اللجنة  سيحرص فريق التطوع واملنتمني إليه على تسوية اخلالفات ودايً عرب توسي  املدير املباشر/إدارة -

الداخلية يف اللجنة أو عرب اللجوء للجهات القضائية ذات   ودايً فيتم التعامل معه وفقا للسياسة اخلاصة ابلتظلم يف الالئحة
 اململكة العربية السعودية. االختصاص يف 

 . اإلخالل مبيثاق التطوع: 9
 خرق معايري ميثاق التطوع يؤدي إىل استبعاد فريق التطوع واملنتمني إليه من امله  -
 
 
 
 
 

 اللجنة.  مات التطوعية مع
 
 

 فيه.   جاء  يف حال توقيعكم على ميثاق التعاون مع الفرق التطوعية، فيعين موافقتكم والتزامكم جبميع ما

 ........................................................................................... . اسم قائد الفريق:
 ................................................. . رقم البطاقة الوطنية/اإلقامة: 

 .................................................................... . اجلوال: 
 ................................................................... . قيع: التو 
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