
 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل املتطوع
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 املقدمة  

 حيث حيتوي على معلومات هامة   اجلمعية،ع سينضم اىل العمل التطوعي يف يعد هذا الدليل مرشداً لكل متطو

ويلخص هذا الدليل أبرز املعلومات   ومسؤولياته،من شأهنا أن تساعده ألداء دوره التطوعي والتعرف على حقوقه 

 واملسؤوليات والواجبات وغريها من األمور اليت حيتاج املتطوع  

 ىل إدارة وعند احلاجة اىل املزيد من التوضيح ينبغي الرجوع ا اجلمعية،أن يكون على معرفة هبا قبل بدء التطوع يف 

 التفصيلي، كذلك ميكن التواصل مع الربيد الرمسي للجمعية خدمات التطوع ودليل السياسات واإلجراءات 

   أو التواصل االلكرتوني يف املوقع.

 تصميم هذا الدليل حبيث يكون مالئماً لكل املتطوعني الذين يعملون حتت مظلة   وحيث مت

 .  أدوراهماجلمعية بغض النظر عن 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل املتطوع  االسم 

 إدارة التطوع   املالك 

 / نبذة عن اجلمعية  1 الوصف 

 / منطلقات ورؤية اجلمعية إلشراك املتطوعني  2

 / التعريف ببيئة العمل  3

 / حقوق املتطوع  4

 / التزامات املتطوع  5

 / امليثاق األخالقي للمتطوع  6

 ....(  سياسة الشكوى_ التعويض  )سياسة/ السياسات اليت تتعلق باملتطوع 7

  مناذج املتطوع/ 8

     إلدارة التطوعدليل السياسات واإلجراءات _ األساسية للجمعية   ةالالئح االرتباطات 

  املتطوعني يف مجعية اسعاد    نطاق التطبيق 

 معدل رضا املتطوعني   مؤشرات األداء 



 

 

 

 

 

 

 نبذة تعريفية:  

 ركزت يف بدايتها على رسم السياسات اإلدارية خلدمة الفئة املستهدفة   10/9/1440تأسست مجعية اسعاد يف 

 مع ذلك استمرت جهود اجلمعية يف رعاية االرامل واملطلقات  وتقديموذلك بسيي جائحة كورونا خمتلفاًكان عاماً 

 خدماهتا للمستفيدين وأبناءهن من خالل تقديم سلسلة من الربامج االغاثية والتنموية وهلل احلمد  

                                                                                                                              واملطلقات: مجعية إسعاد لرعاية األرامل  

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية   1440عام   الشرقية، تأسستل مجعية متخصصة لرعاية األرامل واملطلقات باملنطقة أو

 لتأهيل املطلقات واألرامل ضمن برامج تنموية وإرشادية   تسعى (1229االجتماعية برتخيص رقم )  

 اجملتمع.عناصر فاعلة يف  نليك

 : رؤيتنا 

  .األرامـــل واملطلقــــاتإسـعـــاد 

 : رسالتنـــــا 

 لتطوير املستمر إلسعاد األرامل واملطلقات واأليتام من خالل تقديم أهم االحتياجات وأجودهــا املادية واملعنوية ،  ا

 .جمتمعية واسعةمبشاركة 



 

 

 

 

 

 :    أهـدافنــــا 

الليل  م) الساعي على االرامل واملسكني  كاجملاهد يف سبيل اهلل أو القائ  يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم :

 رواه البخاري ومسلم والصائم النهار ( 

 فرص التدريب والتأهيل املناسبة لألرامل واملطلقات  / توفري1

 النفسية واالجتماعية لألرامل واملطلقات  / الرعاية 2

 .والعينية مبا يتناسب مع احتياجات األسرتقديم املساعدات املالية / 3

 .احملافظة على خصوصية وكرامة األرامل واملطلقات من خالل اخلدمات اليت تقدم هلن / 4

 .تقديم خدمات متنوعة وذات جودة يف أسرع وقت/ 5

 . عقد الشراكات االسرتاتيجية مع اجلهات املتخصصة لتوفري خدمات متميزة/ 6

 .ج وخدمات تطوعية وفق احتياجات اجلمعيةإشراك اجملتمع يف برام/ 7

 رؤيتنا يف اشراك املتطوعني: 

 ترى مجعية اسعاد يف مقطوعيها حب العطاء وتسعى أن تكون مجعية فعالة يف حتقيق اشرتاك مستدام للمتطوعني 

 معوتوفري فرص تطوعية هادفة. وتقديم التدريب واإلرشاد للمتطوعني لتنمية قدرهتم ومهاراهتم خلدمة اجملت

 



 

 

 

 

 

 : منطلقات ودوافع مجعية اسعاد إلشراك املتطوعني 

طوع،  ال ميكن أن حنقق أهدافنا وأدوارنا الرئيسية إال من خالل إشراك فعال للمتطوعني حيث نؤمن أن التطوع عملية تبادلية بني املنظمة واملت

 :على إلشراك املتطوعني ترتكز مطلقاتنا   وتعود بالنفع على كال الطرفني، ولذا فإن  

 / املسامهة يف نشر ثقافة العمل التطوعي. 1

 فرص تطوعية للمتطوع تكسبهم مهارات وخربات متميزة.  / تقديم2

 / املسامهة يف زيادة اإلنتاجية وكفاءة العمل على اجلمعية.  3

 ختفيف األعباء املالية على اجلمعية.  /4

 / االستثمار األمثل للمتطوعني لكوهنم الركيزة األساسية يف اجلمعية   .   5

 / تشجيع املتطوعني للمسامهة برفع املشاركة اجملتمعية للجمعية .  6

 :  آلية اشراك املتطوعني 

 لذلك كيان خاص للتطوع سعياً تويل أمهية كبرية إلشراك املتطوعني، وختصص مجعيتنا وسعياً لتحقيق هذه الرؤية فإن  

 ة .  فتح أبواهبا جلميع الراغبني يف التطوع عرب قنوات التواصل الرمسي كما  ت،  طموحات املتطوعني تحقيق هذه الرؤية وتلبية  منها ل

 

 



 

 

 

 

 

 بيئة ا العمل :  

 مساءً )قسم النساء (   8اىل  7 الساعةصباحاً ومن  3وحتى   8 الساعةللدوام الرمسي من  املخصصة/ يتم فتح املبنى يف األوقات 1

 متخصصة يسمح للوقوف هبا  سيارات / لدى اجلمعية مواقف 2

  / ميكن  للمتطوع احلصول على مكان خمصص وجهاز حاسب آيل  حسب احتياج الفرصة 3

 ع احلصول على بريد الكرتوني عند احلاجة بالتنسيق مع اإلدارة  ميكن للمتطو/ 4

 ورقي. يتم اثبات احلضور واالنصراف للمتطوعني من خالل سجل  /5

 حقوق املتطوع  

 : / التقديم يف كافة الفرص املتاحة 1

 وحيق له توليها مادامت تتوفر فيه املتطلبات اخلاصة بالفرصة  املتاحة، للمتطوع احلق يف التقديم اىل اجلمعية يف كافة الفرص التطوعية 

 . ويكون له مرونة االختيار يف وقت التطوع ومكانه وطريقته مبا ال يتعارض وسياسة اجلمعية ومتطلبات الفرصة التطوعية. 

 : / تقديم التوجيه املناسب للمتطوع 2

 وهو يتضمن التعريف باجلمعية واألشخاص الذين    ,حيق لكل متطوع أن حيصل على التوجيه املناسب من قبل اجلمعية 

 واالدوار واملهام اليت سيقوم بتنفيذها .   ,سيتعامل معهم 

 



 

 

 

 

 

 :تعريف املتطوع مبهمته وصالحياته /3

يكون للمتطوع توصيف، لدورة التطوعي حبسب املعاير املوضحة يف دليل السياسات واإلجراءات، وحيق للمتطوع االطالع عليه،  

اقعة مشرتكة من املتطوع  مبو وتلتزم اجلمعية واملتطوع حبدود هذا الدور وال يتم إحداث تغبريات أو حتديثات على هذا الدور إال

ة واجلمعي  

:رجعتيهتعريف املتطوع مب/ 4  

 يتم تعريف املتطوع باملرجعية اإلدارية والفنية اليت يعود إليها املتطوع خالل أداء دوره التطوعي، ويتم تزويده بكافة وسائل االتصال 

.مبسؤولة املباشر ألخذ املشورة والتوجيه والتدريب يف أثناء عمله . 

: االحتواء واالحرتام  5 /  

الهتمام والتقدير بوصفه عضواً  ا املناسبة والالئقة باملتطوع، وأن يتم اعتبار آرائه ومقرتحاته ومالحظاته حملتلتزم اجلمعية توفري بيئة العمل 

. ينتمي للجمعية  

/ السالمة: 6  

.حيق للمتطوع أن ميارس دورة التطوعي يف بيئة أمنة من املخاطر اليت هتدد سالمته البدنية أو النفسية   

: لتقييمإلشراف والتغذية الراجعة وا/ ا7  

 

 



 

 

 

 

 

تقوم اجلمعية من خالل مدير التطوع باطالع املتطوع على منوذج التقييم قبل االخنراط يف املهمة التطوعية والوقوف على بنوده مع مشرف   -

على نتائج سري مهمته التطوعية من خالل استعراض ما مت   املباشر للتقييم ليكون املتطوع على اطالع على بنود تقييمه مسبقا، وإطالعه 

 .حتقيقه أو إجنازه ومدى إتقان العمل الذي أوكل إليه واألخطاء اليت قد تكون قد حصلت وكيفية عالجها

املعلومات الواردة من  تكون هنالك جلسات متابعة دورية أسبوعية أو شهرية مثال للتأكد من حتقيق أهداف املهمة التطوعية من خالل  -

املشرفني املباشرين أو استبانة قياس رضا املستفيدين واملتعلقة بأداء املتطوع وحتقيق أهداف العمل، وعند احلاجة ببقي املتطوع حتت  

 إشراف مستمر أثناء تأدية مهامه التطوعية لتقويم أدائه ليتماشى مع سياسات اجلمعية 

ة من املتطوع عن أداء اجلمعية وطبيعة دورة التطوعي وتعامل مسؤوليه تقوم اجلمعية بأخذ التغذية الراجع .  

 واملوظفني معه، ويتم اعتبار هذه التغذية الراجعة يف تطوير التطوع يف اجلمعية من خالل االستبانة واملقابلة

 . الشخصية

 /التدريب والتطوير: 8

 التنسيق مع إدارة اجلمعية. عند احلاجة خيضع كل متطوع لفرتة تدريب حتت إشراف مدير التطوع وب 

 /سرية املعلومات: 9

ة  تقوم اجلمعية جبمع معلومات التواصل اخلاصة باملتطوع باإلضافة إىل بعض البيانات الشخصية للمتطوع. وتتعهد اجلمعية باحلفاظ على خصوصي

استخدامها ألي غرض آخر غري   أو  املتطوع  ثالث دون علم  طرف  ألي  املعلومات وعدم تسريبها  له، وتتحمل اجلمعية  هذه  الذي مجعت 

 املسؤولية القانونية حيال ذلك . 

 



 

 

 

 

 

 /الغياب: 10

حيق للمتطوع عدم احلضور بسبب املرض أو أي عارض حيصل له حيول دون أدائه لدورة التطوعي، بشرط أن يبلغ مسؤولة املباشر / مدير  

ة حدوث أمر طاري يتم إبالغ املسؤول يف أقرب فرصة ساعة من موعد حضوره، ويف حال 24التطوع بعدم قدرته على احلضور قبل 

ةممكن  

/التظلم: 11  

مع دورة التطوعي   حيق للمتطوع أن يرفع تظلماً أو شكوى حول أي قرار أو سلوك أو أسلوب يف التعامل واإلدارة أو حنو ذلك يتعارض

واإلجراءات. السياسات وسياسية ومعايري اجلمعية يف التطوع، ويتم ذلك حبسب اإلجراءات املوضحة يف دليل  

/ التكريم والتقدير: 12  

ورغباته ضمن إمكانات   حيق لكل متطوع ملتزم إجيابياً مع اجلمعية أن حيصل على التقدير والتكريم الذي يتالءم  مع احتياجاته

حتقيق رسالة اجلمعية.  اجلمعية، وأخذ  مرتباته والتعرف على احتياجاته ملواءمة خطة التطاوع عليها كجزء من تقدير إسهامه يف   

ة: إهناء االتفاق أو تغيري الفرصة التطوعي /13  

نفيذها يف أي وقت شاء بشرط أال يؤثر ذلك يف سري العمل  ميكن للمتطوع أن ينهي اتفاقه مع اجلمعية أو تغيري الفرصة التطوعية اليت يقوم بت

. اخلاص باجلمعية والتزامات املتطوع األساسية جتاهها بشكل كبري   

 

 



 

 

 

 

: التزامات املتطوع   

: حنرص يف اجلمعية على توضيح االلتزامات العملية واألدبية للمتطوع وفق االتي  

: أ/ املسؤولية االجتماعية  

. يلتزم املتطوع باجناز عمله بتفان واحرتافية حتقيقاً ألهداف اجلمعية املوكلة إليه دون تقصري أو خلل  

ع:التوقيع على اتفاق التطو  /ب   

.يقوم املتطوع واجلمعية بعمل اتفاق تطوع يوضح توقعات اجلمعية من املتطوع، وتوقعات املتطوع من اجلمعية   

: ت/ الدوام وأوقات العمل  

 يلتزم املتطوع بالساعات احملددة للتواجد يف املكتب أو يف امليدان حبسب طبيعة املهمة والربنامج الذي يوكل 

ج. إليه عند كل برنام  

ة:ث/ سياسة اخلصوصية والسري    

ستفيدين منه، وال يستهني  يلتزم املتطوع باحلفاظ على سرية مجيع املعلومات ذات اخلصوصية املتعلقة باجلمعية أو بطبيعة الربنامج التطوعي وامل

يف احلفاظ على سريتها بالطرق املعتمدة، وال يقوم بإفشائها لطرف ثالث أو استخدامها خارج إطارها الطبيعي، كما قد تطلب اجلمعية  

تطلب   من املتطوع توقيع تعهد باحلفاظ على خصوصية املعلومات وعدم إفشائها والتزام كافة إجراءات احلفاظ على سريتها، وذلك إن

.األمر  

 



 

 

 

 

 

: تضارب املصاحل  - ج  

 يعرف تضارب املصاحل على أنه "الوضع أو املوقف الذي تناثر فيه موضوعية واستقاللية قرار املتطوع يف -

.ئهأثناء أدائه لوظيفته مبصلحة شخصية مادية أو معنوية هتمه هو شخصيا، أو هتم أحد أقاربه، أو أصدقا  

العتبارات شخصية مباشرة أو غري مباشرة، أو مبعرفته باملعلومات اليت تتعلق بالقرار   املقربني، أو عندما يتأثر أداؤه  

 يلتزم املتطوع بعدم املشاركة يف أي نشاط من شأنه أن يعد تضارباً يف املصاحل مع دوره بوصفه متطوعا، 

. وعند وقوع ذلك يقوم بإعالم مدير التطوع بشكل مباشر  

:ع / العروض واهلدايا    

تطوع بعدم قبول اهلدايا من أي منظمة سواء أكانت من الشرحية املستفيدة من الربنامج أم من يلتزم امل   

. األصدقاء واألقرباء ألجل العمل التطوعي، ويشمل ذلك اهلدايا النقدية أو العينية  

: خ/ املظهر الشخصي والذوق العام  

بالتقيد بالزي السعودي املالئم للقيم والعاداتحبسب سياسة اجلمعية وطبيعة الدور التطوعي يلتزم املتطوع   

 ، وجيب أن ينسجم مع تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وأنظمة وقوانني اململكة العربية السعودية، ويراعي 

ن. الشعور العام واألداب والتعاليم اإلسالمية يف مظهره وتصرفاته وتعامله مع األخري  

 

 



 

 

 

 

 

: امليثاق األخالقي للمتطوع   

للوصول إىل   2030هذا امليثاق إىل توضيح الضوابط وااللتزامات والقيم واملبادئ اليت تساهم يف حتقيق مستهدفات رؤية اململكة يهدف  

العمل التطوعي.  مليون متطوع، وحتدد املتطلبات املنوطة باملتطوعني وواجباهتم، وحتفظ حقوقهم أثناء ممارسة  

ويساعد مجيع األطراف املشاركة يف العمل التطوعي على أداء مهامهم جبودة وكفاءةإن االلتزام بامليثاق األخالقي يسهل   

: عالية، من خالل التزامهم بالعناصر التالية  

: ا / القيم واألخالق  

مبا   2030البد ان ترتبط األعمال الناجحة مبرجعية أخالقية مستمدة من ديننا احلنيف وقيم جمتمعنا السعودي، ومن رؤية اململكة 

:عكس على تصرفات املتطوع ويقوده إىل حتقيق الغاية من املشاركة التطوعية، ومن أجل هذا جيب على املتطوعين   

 . االلتزام بالقيم واألخالق بناء على املبادئ اإلسالمية واملواطنة املسؤولة -1

 . التحلي باملسؤولية عن عمله التطوعي مبا ينعكس إجيابياً على اجلمعية واجملتمع -2

 . إجناز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأخالقه  -3

 . تقدير ومعاملة اجلميع باحرتام وكرامة -4

 

 



 

 

 

 

 

 : السرية / 2

املستفيدة من اخلدمة  ينطوي العمل يف احملال التطوعي على العديد من املمارسات اليت ال ختلو من االطالع على بعض األمور السرية للشرحية 

وغريها، إىل جانب حساسية بعض القضايا املطروحة يف برنامج العمل التطوعي، وتشمل السرية كافة األمور املكتوبة واملقروءة 

: واإللكرتونية وما هو يف حكم "السرية" كما هو متعارف عليه من قبل الناس، وبناء عليه فيجب على املتطوعني االلتزام بالتايل   

 . دم إفشاء معلومات خاصة باملستفيدين من العمل التطوعيع -1

  . تطوعه أو بعده عدم إفشاء املعلومات املصنفة بكوهنا "سرية" عن اجلمعية بأي وسيلة كانت سواء إعالمية أو غريها أثناء -2 

 :املوثوقية وحتمل املسؤولية /3

يرجع إىل   متحماًل ملسؤولية تنفيذ األعمال املناطة به تصرفاته وأقواله، إضافة إىل كونهأن يكون املتطوع حماًل للثقة، منصفاً باملسؤولية يف  

مدركاً لكونه ال ميثل اجلمعية  اليت ينتمي إليها فقط، بل هو ممثل   منسق الربنامج أو صاحب الصالحية يف حالة وقوع مشاكل أو حتديات

 . للوطن وقيمه ومبادئه

 :التواصل الفعال /4

 .التواصل الفعال عالقات جيدة بني املتطوع وأصدقائه وزمالئه يف العمل، واملستفيدين الذين يتعامل معهمينمي 

 .ويساعد على تنمية قدرات الفرد يف التعبري عن نفسه وحتديد أفكاره وارائه بوضوح مبا جيعل اآلخرين قادرين على فهمه

 : لذا جيدر باملتطوعوهذا يساعد على حل املشكالت والتغلب على التحديات، و

 



 

 

 

 

 

 . أ ن يستفيد من العمل التطوعي يف رفع اخلربة العملية واملهنية -

  أن يكون واعياً وملماً ًمبرجعية االستفسارات حول السياسات واإلجراءات يف اجلمعية -

 . أن يتواصل مع األخرين جبودة وفاعلية  -

 :تقديم الدعم /5

 .ني على أنه جزء هام من عملية الدعم بكل األشكال املمكنة إلجناح العمل التطوعيتنظر اجلمعية  لكل فرد من املتطوع 

 أن يكون داعماً ملن حوله من املستفيدين واملتطوعني اآلخرين، خصوصا يف املكان الذي يؤدي فيه عمله  وهلذا فإنه تتوقع من املتطوع

 . أن يكون داعماً جلميع اجلهود الرامية إىل تعزيز الكفاءة والفعالية وحتقيق التميز يف إدارة اجلمعية  يف جمال العمل التطوعي التطوعي 

 :الشخصية اإلجيابية /6

قوق  الشخصية اإلجيابية هي الشخصية املبادرة املعطاءة اليت تساند وتساهم دون انتظار مقابل، وهي شخصية متزنة. ومتوازنة بني احل

 :والواجبات ومتتلك اجلدية، واملوضوعية واملثابرة، وبناء على هذا ينتظر من املتطوع اإلجيابي ما يلي

 . أن يقدم ما لديه بإجيابية مثمرة تنعكس على من حوله -

املشاريع التطوعية اليت يعمل   حأن يتخد اجلانب اإلجيابي املنفتح يف التعامل مع العاملني يف اجلمعية  وتسخري اإلمكانات املتاحة له إلجنا   -

  .هبا

 . أن حيرص على املظهر اخلارجي املناسب يف مجيع األوقات واملناسبات -

 



 

 

 

 

 

معهم واستيعاهبم   أن يسعى للتعرف على األمناط االجتماعية والسلوكية للمستفيدين من العمل التطوعي، هبدف حتسني تعامله -

 . بشكل أفضل

 :املهنية /7

 يرتبط أي عمل بوسيلة لقياس جناحه، وميكن قياس جناح العمل التطوعي بنتائجه اإلجيابية اليت تنعكس على البد أن 

 .املستفيدين منه، ومبستوى مهنية املتطوع ومستوى جتويده لعمله، ومن دالئل املهنية يف العمل التطوعي

 . دة من التطورات املهنية يف نفس اجملال أن يسعى املتطوع إىل رفع وحتسني أساليب العمل وجتويدها واالستفا  - 1

 .أن حيرص املتطوع على تقديم العمل وإخراجة بأعلى مستويات اجلودة املمكنة -2

 .أن يقوم املتطوع بإدارة شؤونه اخلاصة والعملية بطريقة ال تضر بسمعة اجلمعية  اليت يتطوع معها . 3

 :املرجعية /8

 : د هبا لضمان جودة العمل واملخرجات، وتلزم املرجعية العاملني يف العمل التطوعيلكل عمل منظم مرجعية ولوائح جيب التقي

 . تنفيذ املهام حبسب اهليكلية واملرجعيات املعتمدة يف اجلمعية -1

 . االلتزام الكامل بالضوابط واللوائح والسياسات املعتمدة من قبل اجلمعية -2

 . لى العهد املستلمة إليه جبميع أشكاهلا وإعادهتا للجمعية االلتزام باحملافظة على ممتلكات اجلمعية وع -3

 . االلتزام باالتفاقيات والشراكات اليت تعقدها اجلمعية  -4

 



 

 

 

 

 

 االمتناع عن إعطاء أي تعهد أو التزام نيابة عن اجلمعية دون الرجوع للمسؤولني وأخذ التصريح الرمسي بذلك.  - 5

 :تضارب املصاحل /9

ية  تضارب املصاحل هو الوضع أو املوقف ، الذي تتأثر فيه موضوعية قرار املتطوع واستقالليته  أثناء أداته لعمل التطوعي مبصلحة شخصية ماد 

ة  أو معنوية هتمه شخصياً، أو هتم أحد أفارية أو أصدقائه املقربني أو عندما بنائر عمله التطوعي با عتبارات شخصية مباشرة أو غري مباشر

 : املصاحل جيب على املتطوع و مبعرفته باملعلومات اليت تتعلق بالقرار ومن أجل تفادي هذا التضارب  يف أ

  .عدم استخدام موارد اجلمعية  ألغراض ومنافع شخصية باي شكل من األشكال -1

 . ضيافة واللياقةاالمتناع عن قبول أي هدية أو خدمة أو عطايا باستثناء احلاالت اليت تربرها قواعد وأعراف ال -2

 : املساواة يف التعامل  /10

جيب أن تنعكس املساواة يف التعامل على أداء املتطوع على أساس واضح وحيادي بعيدا عن كل أنواع التحري والعنصرية، وهلذا جيب   

أو الدين أو اإلعاقة اجلسدية أو   عدم التمييز يف تقديم خدمة التطوع للمستفيدين على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو السن أو اجلنسية

 العقلية . 

 : السياسات املتعلقة باملتطوعني 

ورؤيتها إلشراك املتطوعني، ونشرها داخلياً وخارجياً، ويتم تضمينها يف مستندات وأدلة ومواقع   تلتزم اجلمعية بتوضيح منطلقاهتا /1

 . اجلمعية

 



 

 

 

 

 

وتقوم   تعتمد اجلمعية كتابة سياسات وإجراءات إدارية حتكم عمليات إدارة املتطوعني، مبا يتوافق مع احتياجات اجلمعية /2

 . بإتاحتها ألصحاب العالقة بالتطوع

احتياج اجلمعية، كما   تليب دقيق لكل فرصة تطوعية بشفافية ووضوح، موضحة املهام واملهارات املطلوبة من املتطوع واليت  فی توص   /3

توضح هذه الفرص الفوائد والعوائد اليت تعود على املتطوع من هذه الفرصة وطبيعة اإلشراف والدعم الذي سيحصل عليه من اجلمعية،  

 .لتخفيف تأثري هذه املخاطر باختاذها ديد اإلجراءات اليت ستقوموحتليل املخاطر احملتملة وحت

 . التطوعية الفرص  من منطلق امياننا بأمهية التطوع لذا حناول استقطاب شرائح جديدة من خالل املهام التطوعية احملددة يف  /4

 . والتسويق للفرص التطوعيةتعتمد اجلمعية وسائل التواصل االجتماعي واألنظمة االلكرتونية يف استقطاب املتطوعني /5

تتخذ اجلمعية اإلجراءات التأديبية جتاه أي تصرف أو سلوك مسيء يصدر عن املتطوع، وال تتغاضي عن ذلك لكونه متطوعا،   /6

 . إدراكا منها بأن املتطوع ميثل اجلمعية

طبيعة الفرصة  تالئم ويتم تسجيلها بطريقة تطلب اجلمعية املعلومات األساسية اليت ختدم تسكني املتطوعني يف الفرص التطوعية، /7

 . واملتطوعني احملتملني لتنفيذها

او قامت   عاليه، تتأكد اجلمعية من خلو السجالت املدنية للمتطوعني من املخالفات األمنية، يف حال كانت الفرصة ذات حساسية /8

 .اجلهات اإلشرافية بطلب ذلك

 . معية ودورها يف خدمة اجملتمع وإدارات وأقسام اجلمعية والعاملني فيهاتعرف اجلمعية مجيع املتطوعني اجلدد باجل /9

 والعاملني معه يف    التطوع  تسند اجلمعية مهمة تدريب املتطوعني وتطوير قدراهتم ومهاراهتم للقيام بفرصهم التطوعية إىل مسؤول /10



 

 

 

 

 

 

 . التطوع 

يف بيئة    اآلخرين  الشكاوي أو حاالت التظلم يف حالة عدم توافق املتطوع معتعتمد اجلمعية آلية واضحة تكفل للمتطوعني رفع  /11

 . العمل، وتبلغها للمتطوعني باألساليب املناسبة

 / تبلغ اجلمعية املتطوعني أثناء تعريفهم باجلمعية باملخالفات واإلجراءات املرتتبة عليها، وآلية تطبيقها. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            

   الئحة املخالفات والعقوبات  

 اإلجراء مرات التكرار  مستوى املخالفة املخالفة 
ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون 

 أذن أو عذر مقبول 
 توجيه  انذار كتابي  2 الثانية

البقاء يف أماكن العمل أو العودة  إليها  

 بعد انتهاء مواعيد العمل دون مربر 
 توجيه انذار كتابي  2 الثالثة

 اهناء العقد اخلاص باملتطوع  3 الثانية الغياب  دون  إذن من  يوم إىل ثالثة أيام 
استقبال زائرين من غري عاملني املنشأة  

 يف أماكن العمل دون إذن من اإلدارة 
 توجيه انذار كتابي  2 الثانية

التحريض على خمالفة األوامر  

 والتعليمات اخلطية اخلاصة بالعمل
 اهناء العقد اخلاص بالتطوع  1 األوىل

ادعاء املتطوع كذبًا أنه أصيب  أثناء  

 العمل أو بسببه
 توجيه انذار كتابي  2 الثانية

 اخلاص باملتطوع اهناء العقد  1 األوىل افشاء سر من أسرار اجلمعية 
خمالفة التعليمات الصحية املعلقة  

 بأمكنة العمل 
 توجيه انذار كتابي  2 الثانية

 اهناء العقد اخلاص باملتطوع  1 األوىل مجع إعانات أو نقود بدون إذن 
 توجيه انذار كتابي  2 الثانية عدم التقيد بتعليمات املشرف املباشر

وأدوات املنشأة استعمال آالت ومعدات 

 ألغراض خاصة دون إذن
 توجيه انذار كتابي  1 الثانية

التشاجر مع الزمالء أو إحداث 

 مشاغبات يف حمل العمل 
 اهناء العقد اخلاص باملتطوع  2 الثانية



 

 

 

 

 

 مناذج التطوع:

 منوذج بطاقة الوصف الوظيفي  •

   منوذج حتديد االحتياج التطوعي •

 منوذج تصميم الفرصة التطوعية  •

   منوذج املقابلة الشخصية   •

 اقية التطوع اتف •

   حتديد االحتياج التدرييب للمتطوعني •

 الشكوى والتظلم •

 طلب تعويض عن مصروفات  •
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 تقييم أداء املتطوع •

 منوذج شهادة التكريم  •

 مقياس رضا املتطوعني •
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