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 التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها

املدينة املنورة جمعية متخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة وز املن  ة  ح  أ صصصصصصصصصصرا  و ارة  نحن جمعية املكفوفين الخيرية )رؤية ( با

( والتي تهصد  ايز دصدمصة املكفوفين واملكفوفصا  من ددر  صدري ه  ٦٦٣العمص  والتنميصة اتجتمصا يصة بتصصصصصصصصصصصصصري  )

و أهيله  لسصصصصوع العم  و  لي  الصصصصصعوبا  له  و نمية مهاراته  و مجه  وز ا جتمن ا  يكونوا أفرا ا منتجين  

كفيف وكفيفة وتسصى  الجمعية بأن  كون انموججا يحت   بة ١٢٠٠ د  املكفوفين وز املن  ة أكثر من  ويبلغ

  ا جار العم  الخير  حيث وضصصع  د  ا ارصصيرا يجية  نموية  دار بفكر ميرصصتصص ي محير   ومن أحد أه   

مر يضصصصصصصصصصصصصمن لهصا   وجهصاتهصا أن  كون  جمعيصة ديريصة يع ليصة  صصصصصصصصصصصصركصة ارصصصصصصصصصصصصمسمصاريصة ا   يمن لهصا  دص   ا   ومسصصصصصصصصصصصصت

 م  ٢١/٩/٢٠١٤ه_ ٢٦/١١/١٤٣٥ ، وقد  أرس  بتاريخ اترتمرارية وز   دي  برامجها و ددمتها 

   امليرسون  •

  / رعيد بن  لي  ال ح ان   

 أ/ يارر بن صالح راجح  

  / نايف بن هزاع الشريف  

 م/ مشبب بن محمد ار مانن 

 أ/ ماهر بن   اهللا الجنهي 

 أ/ رضوان بن ارامة  بد املالك 

 أ/ مناور بن  لز ا حمد  

 أ/ فهد بن  لز الحرب   

 أ/  مر بن رعد الجنهي

  أ/  بيد بن  ايض الجنهي

 أ/ دالد بن محمد الجنهي

 أ/ را  بن  بدهللا امل وع

  للز   أ/ايا  بن نزار 

 أ/ابراهي  بن ابراهي  بحير  

 أ/  مر بن جغار الر يد   

 غا  الر يد أ/ بندر بن 
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 : الرؤية والررالة واألهدا  اتريرا يجية (١

 .ات اقة    نتفوع  لك  منة جز  او  البصر  فاقد  ددمة وز اتبداع: الرؤية

  بصامكصانيصا  ا جتمن و و يصة وابصداع يتميز  واملكفوفصا  املكفوفين الجمين الخصدمصا  اصافصة لتح يق نسصصصصصصصصصصصصى : الررصصصصصصصصصصصصصالصة

 .ا جتمن وبين بينه  التواص  درد من الفئة ه ة وطاقا 

   األهدا  اتريرا يجية:

وإنصااصا( فيمصا يتعلق بتصأمين السصصصصصصصصصصصصكن املياصث واملري      صدي  العون واملسصصصصصصصصصصصصا صدة للمكفوفين ا حتصاجين ) جكورا ❖

 و  دي  العدج ال بي املد   .

وإنصااصا ( والتي  نصارصصصصصصصصصصصص ه  وجلصك ملسصصصصصصصصصصصصصا صدته  وز التن ص  بين  ❖  وفير ورصصصصصصصصصصصصصا ص  الن ص  املريحصة للمكفوفين ) جكورا 

 األماكن ا ختلفة .

اج وز رصصصصصوع العم  واملنارصصصصصبة ل دراته    دريب و أهي  املكفوفين  ل  البرامج املعاصصصصصصرة والتي  يهله  ل ندم ❖

 وامكانياته .

 مج املكفوفين وز ا جتمن وتشصصصصصصصصصصجيعه  من ددر نشصصصصصصصصصصاطا  مختلفة وبشصصصصصصصصصصك   ور  ووز ا حاف  وامللت يا    ❖

 ا حلية والدولية الخاصة ب لك .

 : ال ي  الخاصة باملنظمة (٢

  واتبتكاراتبداع والتميز 

 اتمانة 

 املصداقية 

 الجو ة 

 واملوضو ية املهنية 

  



 

5 

 

 :رؤيةاملكفوفين الت وع وز جمعية 

وافن املنظمة إل راك املت و ين:  •  من ل ا  و 

 (  الت نيصصصة  اترصصصصصصصصصصصصتفصصصا ة من الخبرا  التي يمتلكهصصصا املت و ون وز اصصصافصصصة الجوانصصصب بحسصصصصصصصصصصصصصصصب  خصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 الجمعية ويسا د وز إرتدامتها.مما يزيد كفاءة واترمشارية والصحية واإل ارية وال انونية ...الخ( 

   ح يق التواصصصصصصصصصصصصص  الفعار بين الجمعية وا جتمن مما يسصصصصصصصصصصصصا د وز تعريف ا جتمن بالجمعية احتياجاتها 

 ومساهمة ا جتمن بد مها.

 .ارمسمار أوقا  فراغ املت و ين و نمية مهاراته  من ددر  وجيهها للمساهمة وز ددمة ا جتمن   

  مهارا  متنو ة من ددر   و   وز إ ارا  متنو ة و دريب   ل  رأس العم .إكساب املت وع 

 رؤية املنظمة إل راك املت و ين:  •

نشر الس افة الصحيحة لت وان  ح يق العدالة واملساواة من من ددر  ٢٠٣٠نسى  لصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص املساهمة وز  ح يق رؤية 

وتعريف ا جتمن بإمكانيا  وقدرا   املكفوفين من تمراريته ، ددر  نظي  التعام  من املت و ين وا حافظة  ل  ارصصصصص 

 ددر املت و ين 

 :واألنظمة العامة التعريف ببيئة العمل

 موقن الجمعية  •

 رؤية الخيرية املكفوفين جمعية ❖

 ٤٢٣١7 املنورة املدينة الخالدية، الخالدية، حز صخر، بن جبار   ارع ❖

❖ ٠١٤ 8٤8 8٢٢٢ 

❖  https://goo.gl/maps/35cLRUtGCuRE6CD7A 

 أوقا  الدوام •

   8سا ة المن  : رجارالقس  
ً
 مساءً  ٤سا ة ال  ايصباحا

 مساءً  ١٠سا ة ال  ايمساًء  ٥سا ة النساء : من ال قس                 

رافق الخاصة بالجمعي •  : ةامل

 مركز رؤية الشام  لخدمة أشخاص جو  اإل اقة و ضمن :  •

 مركز املبيعا  ويحتو   ل  : -١

 مياه خاصه للمعاقين  الت تجهيز دورا •
 : في االماكن التي يرتادها المكفوفين  تتبعية تركيب مسارات  •

 المناسبة في الدوائر الحكومية و الشركات و المؤسسات للمعاقين  توفير أدوات و البيئة •
 تجهيز اشتراطات الفندقية للمعاقين   •

 

https://goo.gl/maps/35cLRUtGCuRE6CD7A
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 براي  ومنها:  ويت  بها طبا ة الكتب با أنوا ها و امل كرا  ب ري ة الخط  م بعة براي :  -٢

 طباعةً أمهات الكتب  ❖

 المراجع ❖

 المذكرات  ❖

 القصص  ❖

 روايات ال ❖

 إرشادات الفندقية  ❖

 وي دم الخدما  التالية:،  ور ة صيانة مركز رؤية الشام  -٣

 بيركنز  آلةصيانة  •

 كس  يد صيانة طابعة ان •

 االسطر اإللكترونية وبأنواعها  صيانة •

  الذكيةصيانة أجهزة الحاسوب والهواتف  •

 :  مركز ارت بار التبر ا

 وعرض بعض المنتجات  المالية و العينية   التبرعات ستقبال المركز واقع في مقر الجمعية 

 : و  وم بت دي  الخدما  التاليةالخيمة الس افية: 

 :منها وتطويرية البرامج التقديم  .1

 التفكير االيجابي  •

 اعداد خطة للعام الجديد  •

 التعرف على انماط الشخصية  •

 التعرف على الذكاء العاطفي  •

  :اقامة حفالت ترفيهية .2

 حفل اليوم الوطني  •

 حفل عيد الفطر •

 حفل عيد االضحى  •

 االحتفال بالمتفوقات  •

 االحتفال بالناجحين  •

 اقامة اللقاءات السنوية  ❖



 

7 

 

 لقاء ختام البرامج الصيفية  •

 لقاء ختام البرامج السنوية •
 ، وي دم: معم  التدريب املنهي

 حرفية ومهنيةبرامج  -1

 تعلم صناعة الصابون  •

 تعلم صنع االساور  •

 تعلم تغليف الهدايا  •

 تعلم النول  •

 برامج العناية الشخصية -2

 التعرف على العناية باليدين والقدمين  •

 التعرف على النظافة الشخصية  •

 تعلم االهتمام بالشعر والجسم •

 البرامج التجميلية  -3

 تعلم اساسيات المكياج  •

  االستشوارتعلم  •

 تعلم تساريح الشعر •

 ، ويتضمن الخدما  التالية:  الناطقالنموججز امل بخ 

 تعلم استخدام القلم الناطق الخاص بالملصقات الموجودة بالمطبخ -1

 تعلم استخدام ادوات المطبخ والطبخ  -2

 تعلم اساسيات تقطيع الخضار  -3

 وجبات  التعلم اعداد  -1

 تعلم إعداد المشروبات الساخنة والباردة  -2

 تعلم إعداد الكيك وطرق تزيين الكيك  -3

 تعلم إعداد الحلويات  -4

 تعلم إعداد السلطات  -5

 تعلم اعداد توزيعات الشوكوالتة للمناسبات  -6
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 تعلم اعداد البهارات  -7

 ، ويت    دي  الخدما  التالية من ددل :معم  الع ور  -٤

 وفواحات الشموع التعليم على صناعة فواحات السيارة -1

                 لها المخصصة االماكن في اعادتها وكيفية العطرية الزيوت  استخراج على التعليم -2

                            وتغليفها وتنظيفها اليدوي بالمكبس الفواحات  كبس على التعليم -3

 مل  2٠٠مل الى  1٠ منالتعليم على صناعة العطور الشرقية والفرنسية بعبوات تتراوح  -4

     التعليم على صناعة خلطات مبتكرة ومميزة للعطور والبخور  -5

                                    المفارش معطرات  صناعة على التعليم -6

ً  وتصنيفها الروائح اختيار على التعليم -7                                 شخصيا

 الكتروني ـ هاتفي ـ ميداني()العطور  منتجات  تسويق على التعليم -8

                         المعطرة الورد  اكياس البخور، حرير، لمسة اللوشن، عليم على عمل الخمريات،تال -9

 تعليم على استخدام جهاز الكبس الكهربائى  - -1٠

                         تعليم على استخدام جهاز التعبئة الكهربائي  - -11

 الفص  التأهيلز لتعد  العوع والتدد  املبكر: •

يستهدف األطفال المكفوفين قبل سن الدراسة , الطالب في سن المدرسة من لديهم صعوبات في تعلم برايل,   ❖

  - صعوبات تعلم -شلل دماغي - إستسقاء دماغي - لمكفوفين لديهم ازدواجية إعاقات )تأخر عقلياألطفال ا

 وغيرها( 

 يقدم لهم تنمية وتطوير للعضالت الحركية الدقيقة.  ❖

 والشم والتذوق ومهارات التوجة والحركة    تنمية وتطوير مهارات السمع ❖

 التواصل(.  - األصوات  -الكالم - تخاطب: )تمارين للنطق ❖

 تنمية المهارات االستقاللية: )االعتماد في اللبس, في استخدام الحمام, في األكل والشرب(. ❖

 بكيفية التعامل مع الكفيف. توجيه األمهات  ❖

 : براي فص  تعلي   •

  المتطوعات و المكفوفين  من  االطفالو  المكفوفين أهاليو  البصر وضعاف  لكفيفات ل برايل  البارز  الخط  تعليم  ❖

 الكفيفات  من السن  كبار و

   السريعة القراءة ❖

   برايل   اختصارات  ❖

 بيركنز الة  استخدام  طريقة  شرح ❖

   السريعة القراءة تحدي   في مسابقات  ❖
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 الد   امل دم للمكفوفين ) ماجا   دم الجمعية للمكفوفين(.

  والنفسية والت ورية و غيرهاوز  تى ا جات  اتجتما ية والرياضية و اليرفهية   دي  البرامج 

  ليه   جلكاملاء والهكرباء و اتيجار  ن متعسر   دي  املسا دا  املالية وردا  فوا ير  

   دي  املسا دا  وز  مليا  العيون   

   األجهزة التعويضية الناط ة للمكفوفين من 

 :األنظمة الخاصة بالجمعية 

 قس  الرجار : 

 ) اوب _  ماغ ( يمنن لبس البن ار و الشور   اتليزام بلبس الز  السعو   

 قس  النساء : 

 _ بلو ه ( يمنن لبس البن ار و ال صير  اتليزام بالز  ا حمش  )  نوره 

 : آليا  وورا   التواص  من املنظمة وقس  الت وع

 ٠٥٤٥7٣١٤٦٤الجوار : 

 ٠١٤8٤888٢٢٢الها ف: 

 gmail.combindroy@اتيمي  : 

 @bindroy  و ير و فيس بوك و انستغرام  

 

  

mailto:bindroy@gmail.com
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 ح وع املت وع:

 الت دي  وز اافة الفرص املتاحة: (١

ه تول   اـحة، ويحق ـل ة الفرص المـت اـف دم إلى المنظـمة في ـك ات للمتطوع الحق في التـق ه المتطلـب ا داـمت تتوفر فـي ا ـم يـه

الخاصة بالفرصة التطوعية، ويكون له مرونة االختيار في وقت التطوع ومكانه وطريقته بما ال يتعارض وسياسة 

 التطوعية.المنظمة ومتطلبات الفرصة 

 املت دم للت وع بحالة ال لب: تعريف (٢

بإعالم كافة المتقدمين بوصـــول طلباتهم، وأنها قيد الدراســـة، وهي تلتزم بإعالمهم بنتيجة طلباتهم تلتزم المنظمة  

ً  قبوالً   ، وبيان أسباب الرفض إن أمكن واإلحالة إلى فرص تطوعية أو جهات أخرى. أو رفضا

 التوجي  املنارب للمت وع:   دي  (٣

يحق لكل متطوع أن يحصــــل على التوجيه المناســــب من قبل المنظمة، وهو يتضــــمن التعريف بالمنظمة التي 

 م بتنفيذها. ر والمهام التي سيقوسيتطوع فيها، واألشخاص الذين سيتعامل معهم، واألدوا

 املت وع بمهمت  وصدحيا  : تعريف (٤

بحســب المعايير الموضــحة في دليل الســياســات واإلجراءات، ويحق   لفرصــته التطوعيةيكون للمتطوع توصــيف  

 .اللمتطوع االطالع عليه

إال بموافقة   ه الفرصة. وال يتم إحداث تغييرات أو تحديثات على هذ هذه الفرصةوتلتزم المنظمة والمتطوع بحدود   

 مشتركة من المتطوع والمنظمة.

 املت وع بمرجعتي :   تعريف (٥

ة المرجعـي ة  يتم تعريف المتطوع ـب ة والفنـي ا المتطوع خالل أداء اإلدارـي هالتي يعود إليـه ة فرصــــــت ، ويتم التطوعـي

 عمله.تزويده بكافة وسائل االتصال بمسؤوله المباشر ألخذ المشورة والتوجيه والتدريب في أثناء 

 واتحيرام:  اتحتواء (٦

ار  ه، وأن يتم اعتـب دير واالحترام الالئق ـب ــة التـق ة العـمل الـخاصـــ ه بيـئ اـمل في أن توفر ـل ه آللمتطوع الحق الـك راـئ

 ومقترحاته ومالحظاته بوصفه عضوا ينتمي للمؤسسة.

 :السدمة (7

في بيئة آمنة من المخاطر التي تهدد ســالمته البدنية أو النفســية، وأن   ةالتطوعي  فرصــتهيحق للمتطوع أن يمارس  

توفر له المنظمة الدعم المعرفي والمادي بخصـوص إجراءات الـسالمة وأدواتها وكيفية اـستخدامها وذلك بناء على 

 تقييم المخاطر الذي تقوم به المنظمة كما في دليل السياسات واإلجراءات.

 عة والت يي :والتغ ية الراج اإل را  (8

ة من خالل  - اطالع المتطو   التطوع ديرمـ تقوم المنظـم ة ـب ة التطوعـي ل االنخراط في المهـم ع على نموذج التقييم قـب

طالعه على نتائج إو  ،على اطالع على بنود تقييمه مسبقاوالوقوف على بنوده مع مشرف التقييم ليكون المتطوع  

سـير مهمته التطوعية من خالل اسـتعراض ما تم تحقيقه أو إنجازه ومدى إتقان العمل الذي أوكل إليه واألخطاء 

 د تكون قد حصلت وكيفية عالجها. التي ق
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ــؤوليه   ةالتطوعي  فرصــتهتقوم المنظمة بأخذ التغذية الراجعة من المتطوع عن أداء المنظمة وطبيعة   - وتعامل مس

 والموظفين معه، ويتم اعتبار هذه التغذية الراجعة في تطوير التطوع في المنظمة. 

 التدريب والت وير (٩

 احتياج المتطوع التدريبي من خالل النموذج المخصص لذلك.يتم استكشاف عند الحاجة  -
المـسؤولة   المنظمةتحت إـشراف    بأحد أـساليب التدريب المختلفة تدريب لديه احتياج تدريبي ليخـضع كل متطوع   -

 عن التدريب في المنظمة قبل قيامه بأي مهام تطوعية.
تقـدمهـا المنظمـة التطوعيـة كجزء من برنـامجهـا يجـب على المتطوع االلتزام بجميع البرامج التـدريبيـة التي  -

 لتطوير كفاءات العاملين لديها.
 املعلوما  ررية (١٠

تقوم المنظمة بجمع معلومات التواصــل الخاصــة بالمتطوع باإلضــافة إلى بعض البيانات الشــخصــية للمتطوع،  -

ريبها ألي طرف ثالث دون علم المتطوع أو  وتتعهد المنظمة بالحفاظ على خصـوصـية هذه المعلومات وعدم تـس

 ونية حيال ذلك. استخدامها ألي غرض آخر غير الذي جمعت له، وتتحمل المنظمة المسؤولية القان
 :الغياب (١١

، بـشرط لفرـصته التطوعيةيحق للمتطوع عدم الحـضور بـسبب المرض أو أي عارض يحـصل له يحول دون أدائه 

ــر بعدم قدرته على الحضــور قبل   ــؤوله المباش ــاعة من موعد حضــوره. وفي حالة حدوث أمر   24أن يبلغ مس س

 طارئ يتم إبالغ المسؤول في أقرب فرصة ممكنة.

 :التظل  (١٢

ــلوب في التعامل واإلدارة أو نحو ذلك  ــلوك أو أسـ ــكوى حول أي قرار أو سـ يحق للمتطوع أن يرفع تظلما أو شـ

وـسياـسة ومعايير المنظمة في التطوع، ويتم ذلك بحـسب اإلجراءات الموـضحة في   فرـصته التطوعيةيتعارض مع  

 دليل السياسات واإلجراءات.  

 والت دير: التكري  (١٣

ً يحق لكل متطوع ملتزم إي مع المنظمة أن يحصــــل على التقدير والتكريم الذي يتالءم مع احتياجاته ورغباته   جابيا

مرئـياـته والتعرف على احتـياـجاـته لمواءـمة خـطة التطوع عليـها كجزء من تـقدير وأـخذ ضـــــمن إمـكاـنات المنظـمة، 

 إسهامه في تحقيق رسالة المنظمة

 أو تغيير الفرصة الت و ية: ات فاع إنهاء (١٤

مع المنظمة التي يتطوع فيها، أو تغيير الفرـصة التطوعية التي يقوم بتنفيذها في أي   اتفاقهيمكن للمتطوع أن ينهي  

وقت يشــاء، بشــرط أال يؤثر ذلك في ســير العمل الخاص بالمنظمة والتزامات المتطوع األســاســية تجاهها بشــكل 

عـقد أو تغيير الفرصـــــة كبير. ويتم أـخذ مالحـظاـته وتـغذيـته الراجـعة تـجاه المنظـمة وتجربـته التطوعـية عـند إنـهاء ال

 . التطوعية
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 اليزاما  املت وع

 للمنظمةيهدف إلى بيان مسؤوليات املتطوع تجاه املنظمة أو البرنامج التابع ألساس ي الثاني في هذا الدليل، و ا الجزءهذا هو 

الذي يتطوع فيه. ومثلما في قسمممممق اليسون  سمممممقند هذا السسمممممق بيممممميل ات ر إلى ءليل السمممممياسمممممات وا   اءات الذي يو ممممم  

 أهمية التزامه بهذه املسؤوليات، وتفاصيل ا   اءات ا ءارية التي قد يحتاج إليها للسيام بها.  

 ويمكن أن تيمل هذه املسؤوليات ما يلي: 

 

 :املسيولية اتجتما ية (١

ً  بانجازيلتزم المتطوع   ألهداف المنظمة الموكلة إليه دون تقصير أو خلل.  عمله بتفاٍن واحترافية تحقيقا

 ا فاع الت وع:التوقين  ل   (٢

 وتوقعات المتطوع من المنظمة.   ،ح توقعات المنظمة من المتطوعيوض    تطوعيقوم المتطوع والمنظمة بعمل اتفاق  

 :الدوام وأوقا  العم  (٣

المتطوع بالســـاعات المحددة للتواجد في المكتب أو في الميدان بحســـب طبيعة المهمة والبرنامج الذي يوكل يلتزم  

 ، حسب طبيعة الفرصة التطوعية.إليه عند كل برنامج

 :ريارة الخصوصية والسرية (٤

ــيةة المتعلقة بالمنظمة أو بطبيعة ال ــوصـ ــرية جميع المعلومات ذات الخصـ برنامج يلتزم المتطوع بالحفاظ على سـ

ائها لطرف ثالث  تهين في الحفاظ على ـسريتها بالطرق المعتمدة، وال يقوم بإفـش تفيدين منه، وال يـس التطوعي والمـس

ــتخدامها خارج إطارها الطبيعي قد تطلب المنظمة من المتطوع توقيع تعهد بالحفاظ على خصــوصــية ، كما أو اس

 لى سريتها، وذلك إن تطلب األمر. المعلومات وعدم إفشائها والتزام كافة إجراءات الحفاظ ع

 : ضارب املصالح (٥

يعرف تضـارب المصـالح على أنه لالوضـع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضـوعية واسـتقاللية قرار المتطوع في  -

بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصيا، أو تهم أحد أقاربه، أو أصدقائه   فرصته التطوعيةأثناء أدائه  

مباشـرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه العتبارات شـخصـية مباشـرة أو غير  

 بالقرار. 

أنه أن يّعد  تضـارباً في المصـالح مع   - اط من ـش اركة في أي نـش بوصـفه متطوعاً،   فرصـتهيلتزم المتطوع بعدم المـش

 وعند وقوع ذلك يقوم بإعالم مدير التطوع بشكل مباشر. 

 :العروض والهدايا (٦

اء أكانت من الـشريحة المـستفيدة من البرنامج أم من األـصدق  ـسواءً   منظمةأي    يلتزم المتطوع بعدم قبول الهدايا من -

 يشمل ذلك الهدايا النقدية أو العينية وأية هدايا ثمينة. ، وواألقرباء ألجل العمل التطوعي

 .هالخاص ب مرجعهإذا كان المتطوع غير متأكد من طبيعة الهدية وإمكانية قبولها أو ال يجب التشاور مع  -
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 املظهر الشخص ي وال وع العام: (7

يلتزم المتطوع بالتقيد بالزي المالئم لقيم وعادات وأعراف البلد   الفرصــة التطوعيةبحســب ســياســة المنظمة وطبيعة  

وأنظمة وقوانين المملكة   الدين اإلسالمي الحنيفمع تعاليم  تطوعي من خالله.  ويجب أن ينسجم  التي يتم أداء العمل ال

ـته وتـعامـله مع الـعام وادداب والتـعاليم اإلســـــالمـية في مظهره وتصـــــرـفا الئـحة اـلذوق، ويراعى  العربـية الســـــعودـية

 ادخرين. 

 :  امليساع األددقز للمت وع

 : الغ ض من الدلیل

لممممممح توضیممممممال الاواب  واقلتزامات والسیممممممق واملتمممممماءي  التممممممي تساھق في تحسی  مسممتھدفات رو  ة امل ملكة یھدف ھممممممذا املیثممممممان ا 

 نمممماء ممارسة   2030
 
یممممممممممممممممممممممممن ووا تاتھممممق، وتحفمممم   سوقھممممق ا لى ملیون متطوع، وتحدء املتطلتات املنوبة باملتطـو للوصممممٕو ا 

مممممممي ءاء  .العممممممممل التطـو
 
ن اقلتزام باملیثان األخالقي ُیسمممممممممممممممممممممھل واسممممممممممممممممممممماـد  میع األب اف امليممممممممممممممممممممماراة في العمل التطو ي ـلى ا ا 

  :من خالٕ التزامھق بالعناص  التالیة  .مھامھق بجوءة وافاءة ـالیة

  :السیق واألخالن-1

خالقیة مسمممممممممممممممممممتمدة من ءیتنا الينیـ وقیق مجتمعنا السمممممممممممممممممممعوءي، ومن رو  ممممممممممممممممة 
 
مإ الناجية بم  عیة ا ن ت تت  اأـل

 
قبد ا

یة 2030 اململكممة لى تحسی  الغممایممة من امليمممممممممماراممة التطـو  ل ھذا یجب  .بممما ینعك  ـلى تـمممممممم فممات املتطوع و سوءه ا 
 
ومن ا

  :ـلى املتطوع

ولة -1   اقلتزام بالسیق واألخالن بنا ًء ـلى املتاءي  ا سالمیة واملوابنة املسو 

ولیة ـن ـملھ التطو ي بما ینعك   -2  ـلى املنظمة واملجتمعالتحلي باملسو 
ً
یجابیا  ا 

خالقھ -3
 
نجاز العمل التطو ي بأمانة ونزاھة وف  مستایات العمل التطو ي ومتاءئھ وا  ا 

  ! .تسدی  ومعاملة الجمیع با ترام وا امة -4

  :الس  ة-2

من املمممارسممممممممات التي ق تنلو من اقبالع ـلى بعو األمور السمم  ة لليمم  حة    ینطوي العمممل في املجممإ التطو ي ـلى العممدیممد

لى  انب  سممماسمممیة بعو السامممایا املط و ة في ب نامج العمل التطو ي، وتيمممممممل السمممممم  ة  املسمممتفیدة من المدمة ور رھا، ا 

امما ھو متعمارف ـلیمھ من قتمل النمان، و نماء ـلیمھ   ”السممممممممممممم  مة“كمافمة األمور املكتو مة واملس وءة وا لكترونیمة ومما ھو في  كق 

  :فیجب ـلى املتطـو ن اقلتزام بالتالي
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ي -1 فياء معلومات خاصة باملستفیدین من العمل التطـو فيممماء املعلومات املـمممنفة بيونھا ـدم ا  ـن  "سممم  ة"عدم ا 

و 
 
ـالمیة ا  ناء املنظمة بأي وسمیلة كانت سمواء ا 

 
و بعدهر رھا ا

 
ھ ا  ! .تطـو

ولیة -3   :املو وقیة وتحمل املسو 

لى كونھ ضافة ا  قوالھ، ا 
 
ولیة في تـ فاتھ وا  باملسو 

ً
 للثسة، متـفا

ً
ن یيون املتطوع محال

 
  :ا

مإ املنابة بھ. -1 ولیة تنفیذ اأـل  متحمال ملسو 

و  -2
 
و صا ب الـال یة في  الة وقوع مياكل ا

 
لى متس  البرنامج ا   .تحدیاتی  ع ا 

3-  
ً
  ! .ھومتاءئ ھمیوق للوبن ممثل وھ بل فس ، ایھإل تتميی التي املنظمة مثلی ق ھليون مدركا

  :التواصل الفعإ -4

صممممممممممممممدقمائمھ وزمالئمھ في العممل، واملسمممممممممممممتفیمدین المذین یتعماممل معھق، 
 
ینمي التواصممممممممممممممل الفعمإ ـالقمات  یمدة ب ن املتطوع وا

رائھ بوضممممممممممممممممو  بما یجعل ا خ  ن قمممممممماءر ن ـلى
ن
فياره وا

 
 واسمممممممممممممممماـد ـلى تنمیة قدرات الف ء في التعت ر ـن نفسممممممممممممممممھ وتحدید ا

  :ولمذا یجمدر باملتطوع .الت والتغلمب ـلى التحمدیماتفھممھ، وھمذا یسمممماـمد ـلى  مل امليممممك

ن یستفید من العمل التطو ي في رفع المبرة العملیة واملھنیة -
 
  .ا

ن یيون واـیا ً وملما ً بم  عیة اقستفسارات  ٕو السیاسات وا   اءات في املنظمة -
 
  .ا

ن یتواصل مع ا خ  ن بجوءة وفاـلیة -
 
  ! .ا

  :تسدیق الدـق -5

نھ  زء ھام من ـملیھ الدـق بيل األشمممممممممممميإ املمكنة  نجا  العمل
 
 .التطو ي تنظ  املنظمة ليل ف ء من املتطـو ن ـلى ا

ع من املتطوع
ّ
  :ولھذا فإنھ یتوق

ءى فیھ ـملھ  -  في امليان الذي یو 
ً
 ملن  ولھ من املسمممتفیدین واملتطـو ن ا خ  ن، خـممموصممما

ً
ن یيون ءاـما

 
  .التطو يا

ءارة املنظمة في مجإ العمل  - لى تعز ز الكفمممممممممماءة والفعممممممممممالیممممممممممة وتحسی  التم ز في ا   لجمیع الجھوء ال امیممممممممممة ا 
ً
ن یيون ءاـممممممممممما

 
ا

  !.التطو ي

  :الشمـیة ا یجابیة-6

مسابل، ویي شممممممممنـممممممممیة متزنة، اليممممممممنـممممممممیة ا یجابیة یي اليممممممممنـممممممممیة املتاءرة املعطاءة التي تسمممممممماند وتسمممممممماھق ءون انتظار 

یة واملثاب ة   :و ناء ـلى ھذا یتتظ  من املتطوع ا یجابي مایلي .ومتوازنة ب ن اليسون والوا تات وتمتلك الجدیة، واملوضممـو
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ن یسدم ما لدیھ بإیجابیة مثم ة تنعك  ـلى من  ولھ -1
 
  .ا

ن یتنممممذ الجممممانممممب ا یجممممابي املنفتال في التعممممامممممل مع العممممام -2
 
ل ن في املنظمممممة وتسممممممممممممممممن ر ا مكممممانممممات املتا ة لھ  نجا  ا

یة التي یعمل بھا املياراع  ! .التطـو

ن یح ص ـلى املظھ  المارجي املناسب في  میع األوقات واملناستات ▪
 
  ! .ا

ن یسمممممم ى -3
 
للتع ف ـلى األنماط اق تماـیة والسمممممملوایة للمسممممممتفیدین من العمل التطو ي، بھدف تحس ن تعاملھ   ا

فال
 
 ! .معھق واسقیعابھق بييل ا

  ! :املھنیة-7

ي ـممممل بوسممممممممممممیلمممة لسیمممان نجممما ھ، و مكن قیمممان نجممما  العممممل  
 
ن ی تت  ا

 
ا یجمممابیمممة التي تنعك   التطو ي! بتتمممائجمممھقبد ا

  :ـلى املسمممتفیدین منھ، و مسمممتوى مھنیة املتطوع ومسمممتوى تجو ده لعملھ، ومن ءقئل املھنیة في العمل التطو ي

لى ❖ ن یسم ى املتطوع ا 
 
سمالیب العمل وتجو دھا واقسمتفاءة من التطورات املھنیة في نف  املجإ ا

 
 .رفع وتحسم ن ا

خ ا ھ بأـلى مستو ات الجوءة املمكنة ❖ ن یح ص املتطوع ـلى تسدیق العمل وا 
 
 .ا

ونھ الماصمة والعملیة بط  سة ق تام  بسممعة املنظمة التي یتطوع معھا ❖ ن یسوم املتطوع بإءارة شمو 
 
 !.ا

  "مل  عیةا-8

لزم امل  عیمة  
ُ
 لكمل ـممل منظق م  عیمة ولوائال یجمب التسیمد بھما لاممممممان  وءة العممل واملم  مات، وت

  :العامل ن في العمل التطو ي

  .بقنفیذ املھام بحسب الھیيلیة وامل  عیات املعتمدة في املنظمة -1

  ! .املعتمدة من قتل املنظمةباقلتزام اليامل بالاواب  واللوائال والسیاسات  -2

ـاءتھما للمنظمة -4 شممممكمالھما وا 
 
لیمھ بجمیع ا لى العھمد املسمممملممة ا    .باقلتزام بامليمافظمة ـلى ممتلكمات املنظممة ـو

  .باقلتزام باقتفاقیات والي اكات التي تعسدھا املنظمة .1

خذ التـ  ال  .2
 
ول ن وا و التزام نیابة ـن املنظمة ءون ال  وع للمسو 

 
ي تعھد ا

 
ـطاء ا  ال سمي بذلك.!باقمتناع ـن ا 

  !تاارب املـال -9

ءائھ لعمل التطو ي 
 
 ناء ا

 
یة ق ار املتطوع واسممممتساللیتھ ا و املوقـ الذي تتأ   فیھ موضممممـو

 
تاممممارب املـممممال  ھو الوضممممع ا

و ـندما یتأ   ـملھ بمـممممةية شممممنـممممی
 
صممممدقائھ املس   ن، ا

 
و ا

 
قار ھ، ا

 
 د ا

 
و تھق ا

 
، ا
ً
و معنو ة تھ  مھ شممممنـممممیا

 
ة، ماءیة ا

و بمع فتھ 
 
و ر ر متاشممم ة، ا

 
 التطو ي باـتتارات شمممنـمممیة متاشممم ة ا
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 ل تفاءي ھذا التاارب في املـال  یجب  .باملعلومات التي تتعل  بالس ار
 
  :ـلى املتطوعومن ا

  .ـدم استندام موارء املنظمة ألر اض ومنافع شمـیة، بأي شيل من األشيإ .1

ي  .2
 
ـ اف الایافة واللیاقة اقمتنماع ـن قتٕو ا

 
و ـطمایما بماسممممتثنماء اليماقت التي تبررھما قواـمد وا

 
و خمدممة ا

 
  ! .ھمدیمة ا

  " !املساواة في التعامل-10

نواع التح ز 
 
 ـن كل ا

ً
سمممممممممممممممممممممممممممممممممممان واضمممممممممممممممممممممممممممممممممممال و یاءي بعیدا

 
ءاء املتطوع ـلى ا

 
ن تنعك  املسممممممممممممممممممممممممممممممممممماواة في التعامل ـلى ا

 
یجب ا

و   .والعنـممممممممممممممم  ة
 
و الجت  ا

 
و اللون ا

 
سمممممممممممممممان الع ن ا

 
ولھذا یجب ـدم التمی ز في تسدیق خدمة التطوع للمسمممممممممممممممتفیدین ـلى ا

و العسلیة
 
اقة الجسدیة ا و اـ 

 
و الدین ا

 
و الجتسیة ا

 
  .السن ا

 السيارا  املتعل ة باملت و ين:

الفرصـــم    المتطوعین الذین تم رفضــمم اابالغھمم الالععتذار عن بوولمم ف   تعتمد المنظمة آلیة للتواصــ  ع   : 3.3

ــب ذ كل ك ا   تسرا ال مة م اك ا محم تیوحم ل ل مة  ا اسىرت تم ـــذ اسرات ل و   رات ل باس اسىك ا ك   توضــح  اـس
  .   ال تطوعح 

  :ا جراءاا

لت وع بول عاع  ال  مم وعــــــــــ   وع    .1 ع  ز وعـ بوعین وعـ قدمین على وع  صــــــــت وع بوعین ل  وت   یقوم مســــــــوا

  ! .وعـ اس ین م ھم

لت .2 ــوا ــلوم م اسم موا ا   یقوم مس  وع بول عإعالغ وعـ بوعین غی  وعـق وعین ع دم   وعھم ف  وع  صــت وع بوعیت عسس

  ! .س م عدم   وعھم

لت وع بول عاس   و   .3 ــوا ــ ــ ــ ــا یقوم مس ــدم عھ ــت واا ت غی  وع   ـق ــ ــ ــ ــد وعـ بوعین ع  ص ــا ؤ وا  ــت مھ ــد مالمم ع 

  ! .وعـ بول ع  ویلھ على وع  صت وألا ت

لت وع بول عاس   و  ع  .4 د مالممت مھا ؤ وا د وعـ بوعین ع  صــت ـبوعیت عدت ھھت من وعھھأ وعـــ ی ت یقوم مســوا

  ! .وعـ بول ع قل عیاناـھ علھھت وعـ ی ت عغ ض والس  ادة م ھ ف  ف صھم وع بوعیت

ــ   تمفحك ل لم :4.1 ــــ ــم التطوعحم باف ء  تقول ال مة م بتقسحل التوجح  والتسرحذ لا فم ال تطوعح  ب   حضــ ــــ فرصــ
  .وف عمحم وحیقق ل ل الشف فحم والاسالم واأل   

  :ا جراءاا

ــم   ی ت وع  صت  .1 ــــ ــبت ـ اســ ــــ لت وع بول ع   ی  لافت وعـ بوعین وعھدد عاعھـ یت من االت وانـــ ــوا ــــ یقوم مســ

 !.وع بوعیت

لت .2 ــــــوا ــــــ   وع    ع   ی  وعـ بول ع قو ــھ للوھ ــاـــھ لوعـیخــا  وألاال   علـ بول ل قھ   یقوم مســ وع بول لوعــــ

 ف  وعــــ الت لوع  ویضـــأ لالئ ت وعـخاع أ، ٕواـــافت ٕوعى ـ اصـــیل ف صـــ ھ
   ! .وع بوعیت
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ــ   وع    ع  دید وال  یال وع د ی   علـ بوعین ع د وع اھت لـ  .3 ــ ــاعیم وع د یم یقوم وعــــ ــ  وعـ اســ ت  ـد یم دید واســ

 – ضـو  ع نامج والنالین  –مــاھدة مقبم  –  ومة مادة  –على  واس وع ـل 
  !) ـد ی یت ضو  دل ة 

  ! .وع  ومج وع د ی یت وعـ ددة عھ ع   ی  ف ص ھ وع بوعیت ع  امة لفاعلیت یل زم وعـ بول ع   ی   .4

ــا ؤ وعـ بوعین، لی لغھم من االعھا ع افت  .5 ــ  سـ ــات ف اعت ی لقى من االعھا لافت وسـ لت وع بول   اة وـاـ ــوا ی  ل مسـ

  .وع  دیخأ لوعـ لومأ وعـ  لقت ع  ص ھم وع بوعیت وال سیاسأ وع بول ف  وعھـ یت

ال تطوع    تعتمد المنظمة آلیة ااضـــ ة تل   للمتطوعین رف  الكـــلالاو ااا  العت التظلم ف   اللة عدا تواف    :5.1
  )*( .اآلىرح  في بحئم الا لك وتبمغ   لم تطوعح  ب ألـ لحذ ال م ـبم

  :ا جراءاا

لت .1   .وع بول وع ـاذل والع   لنیت وعالزمت ع قدیم وعـــــ الت من وعـ بوعین عـا یضـــــن  قو ھم ی د مســــوا

لت وع بول یقوم وعـ بول وع ي ی غم  .2   .ع قدیم شـــ وت ع    ت وع ـوذل وعـخاـــص ع عك لـســـلیـھ عـســـوا

لت وع بول عد وست وعـ وت لم اعھ ھا مم وعـ بول عـا ی قق عھ وع اا لوألما  وع  س  .3  .یقوم مسوا

ــ وت من ُف   ات عم ـ ن .4 لت وع بول ِم اعھت وعـــ ــوا ــ وت ٕوعى ُ  ل مســ ــیت علـ بول ی م ـقدیم وعـــ وعـدی   م اــ

 وع   ی ي

 .یقوم وعـدی  وع   ی ي عد وست وعـ وت لم اعھ ھا مم وعـ بول عـا ی قق عھ وع اا لوألما  وع  س  .5

ــ رحل ال  لحم تقوا المنظمة التوفیر الموارد الت  ســـی تال مال المتطول للقیالا الممالعمت اتعویضـــم عن  الفة :  5.2 ال صـ
  .والتي تتامق بأساء فرصت  التطوعحم یـذ ا جراءاا الرـ حم التي اس حتی م  

  ا جراءاا:

لت وع بول لوعــــــ   وع    على وع  صــــت وع بوعیت ع اــــ  لافت وال  یاھأ وألســــاســــیت عل  صت  .1 یقوم مســــوا

  :وع بوعیت من وعـوو د لـوفی ھا علـ بول   ل ـ  ی  وع  صت وع بوعیت لیــل ذعك

ٔ  ـوفی  .2  وعـووصالٔ علـ بوعین وال ـ ویضھم عـ اعغ نقدیت ـ ادت م لغ واھ ة وعـووصال

ــا .3 ــت ف  ل و وا د وعوھ  ــھ وع بوعی ــ  ــ ــ ــ  ف صــ ــأ ف   ات لا  ی بلــم من وعـ بول ـ  ی  –وإلفبا  (  ٔ ـوفی  وعوھ 
  )وع ـام –وعغدوم 

ــ   وعـ لغ لـوای  س م   ع د و  یال .4 ــ   وع      ل صــ ــ   واي م لغ ماع  فیھم علیھ ٕوعالغ وعــــ وعـ بول عاــ

  .ص   وعـ لغ
ف   ات مووفقت وعــــ   وع    على صــ   وعـ لغ یل زم وعـ بول عاع اــوت على فاـو ة  ســـیت ـواــــ  وعـ لغ  .5

یت(ســم وعھـ یت قید وع اـو ة عاوعـاــ ل  لع د وعاــ   لـا یخھ، على وا  ـُ    .)ھـ یت وعـ  وفین وألھلیت  لا
ــا لیسلـھا  .6 ــ فھ ــ ــ ــام عاــ ــت وع ووـی  وع     ــاف ــأ لی فق ل ــ لف ــ ــ ــم ـ ویم ماــ ــت نـوذل  ل یقوم وعـ بول ع    

  .علــ   وع   
ــی  علیھا عاعـووفقت وال عاع فم مم عی .7 ــ ــ ــــ   وع    عـ وھ ت وع ووـی  لوعبلم لوع واــ ــ ا  س م وع فم ٕو  یقوم وعــــ

 ساعت من وس الم وعبلم   48لھد االت
  .وایام عـل ل د وا اى  5)یقوم وعـ اسم عا   وعـ لغ علـ بول  سم وع یا  وعـ فق االت  .8
ــ فھــا لی  ر  لــم ـ ویم وعـا لفأ  .9 ــ ــ ــ الم وعـ بول علـ ــاعغ وع    ــام عاــ ــ ــ لت وع بول من وســ ــوا ــ ــ ی ــسلــد مســ

  ! .ـ بوعینف  مل  ـ ویضأ وع
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  حة ا خالفا  و اإلجراءا  التأ يبية  ت ملحق :

ــی  ـھ خ وعــخاعـ أ وع   ـ د یقم فیـھا وعـ بوعین لھ  الـ و م ـــ افـیت   ـواــ و ــ اعـھا من  ي م بول وال  نـھا ـ   ى مـ د  وعـــ

ــی  ال  وعـ بول مـخال  ــیقوم  ـیات ھ خ وعــخاعـ أ دل  ــھال  ول ـقاــ ــ  ھ خ وعــخافأ لما ســ لوعـ دوعت لع و فإنـھا ـواــ

 علھـ یت ل  د وعـ  س ین عھا  ث ام ـ  ی  وع  صه وع بوعیت 

 مخاع أ وعد ھت وأللعى:

 عـات ااصت وس غالت  اات وع بول وال •

 وس الم م اعغ نقدیت نیاعت عن وعھـ یت ول ھـم ـ  عأ عاسم وعھـ یت  •

 وع ا ی  وإلعالم  عاسم وعھـ یت  •

 عدم و   وم ااوصیت وعھـ یت لوعـس  یدین لس یت وعـ لومأ  •

 وإلھ ومؤ وع سدی یت عھ ة وعـخاع أ:

 س م عبا ت وع بول وعخاصت عاعـ بول لإیقا  وع  امل م ه ف  وع  صت وع بوعیت وألا ت 

 مخاع أ وعد ھت وعخانیت :

 وس غالت وسم وعھـ یت لوع سویق عن ن سه ل  عـاعه  •

 وإلسامة علھـ یت ع الم ول ـاو  غی  الئق  •

 عدم وع زوم عاعزي وعـ  ـم  •

  ی  عدم وع  امل مم ف ت وعـ  وفین عاعـ ل وعا •

 عدم وع ضو  عل  صت وع بوعیت  •

 وإلھ ومؤ وع سدی یت عھ ة وعـخاع أ :

ع د و ـ ام وعـخاع ت علـ ة وأللعى ی م ناـ  وعـ بول عسسـلوم م اسـم لـوھھیت وع اـ   وعسـلیم مم ـو یم ـ ھد  .1

 اب  ع دم وع   و 

ع ا   وعسلیم مم إیقا  عن ـ  ی  ع د و ـ ام وعخاع ت علـ ة وعخانیت ی م نا  وعـ بول عسسلوم م اسم لـوھھیت و .2

   وشھ  6وع  صت وع بوعیت  وع بوعیت م اش ة ل إیقا  وع  امل م ت عـدخ )

 ع د و ـ ام وعـخاع ت علـ ة وعخاعخت ی م إیقا  وع  امل مم وعـ بول ــاما  .3

 

 مخاع أ وعد ھت وعخاعخت:       

 عدم وـ ال وع  لیـأ وعوو دة من   ل مـ   .1

 وع سا  عن موعد وع ـل لعدم ـ ـل وعـسؤلعیت  .2

 وع قای  ف  ـ  ی  وعـھام وع بوعیت وعـوللت وعیت .3

 ـ بیل سی  وع ـل وع بوع  .4
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 وإلھ ومؤ وع سدی ی ت عھ ة وعـخاع أ :

ع د و ـ ام وعـخاع ت علـ ة وأللعى  ی م ناــ  وعـ بول عسســلوم م اســم لـوھیھت عل اــ   وعســلیم مم ـ ھد  .1

    و  وعـخاع تش ھ  ع دم وع

عدم و ـ ام وعـخاوع ت علـ ة وعخانیت ی م نـا  وعـ بول عسـسلوم م اـسم لـوھیھت عل ـا   وعـسلیم ـو یم اب   .2

 ع دم وع   و 

عل اــ   وعســلیم مم إیقا    ع د و ـ ام وعـخاع ت علـ ة وعخاعخت ی م ناــ  وعـ بول عسســلوم م اســم لـوھیھت .3

  وشھ 6(عن ـ  ی  وع  صت وع بوعیت م اش ة لإیقا  م ه عـدة 

 ع د و ـ ام وعـخاع ت علـ ة وع وع ت ی م إیقا  وع  امل مم وعـ بول ــاما  .4

 

 



 

2٠ 

 

 نماجج املت و ين
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ية   نموذج تسييق املتطوع لتج  ته التطـو

https://forms.gle/eWGC1QgR25yF7d8d6 

https://forms.gle/eWGC1QgR25yF7d8d6
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