
 

 

 إدارة المتطوعين آلية

  مقدمة

 الجمعية  عالقةمن شأنها تنظيم    التيتطوع  لل  القواعد العامةوتوضيح    تحديد  اآلليةالغرض من هذه  

 الطرفين.   الوتوضيح واجبات وحقوق ك تحديد بها، وذلك عن طريق    بالمتطوعين

   النطاق 

 .لألطرافوالمسؤوليات المحددة لعملية التطوع المسؤوليات العامة  اآلليةتحدد هذه 

   البيان

 ع أنواع التطو

 . مستمر  بشكل عامالا  المتطوعيكون  : أن تطوع دائم  -

   :أن يكون التطوع إما : وهوتطوع مؤقت -

 الحاجة.لفترة زمنية محددة أو لفترات زمنية متقطعة حسب  •

 .فعاليات محددة لجملةفقط أو  ينلنشاط محدد ومع  •

 أساليب التطوع 

 التطوع المستمر: كامل الوقت اليومي.  -

 التطوع الجزئي: جزء من الوقت حسب االتفاق بين الجمعية والمتطوع.  -

 التطوع المشروط: حسب الشروط المتفق عليها بين الجمعية والمتطوع.  -

 بـ: الجمعية وكل ما يتبعها على حدة  تلتزم

 المتطوعحقوق 



 

 

ا في تحقيق أهداف الجمعية.التعامل معه  •  باحترام وثقة وشفافية، وأن جهوده تساهم فعليا

الضرورية للقيام   والمعلوماتوتنظيماتها    الجمعيةبطريقة مهنية وواضحة على مناخ  اّطالعه   •

 بمهامه.

 

 . على إبراز قدراته ومواهبه تهمساعد •

 . منها بأكبر قدر  لالستفادةالعمل، والعمل على توظيف طاقاته وقدراته  ه فيإدماج  •

 .به بكفاءة وفاعلية المنوطة بالمهامالتوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام  تقديم  •

لتسيير األعمالعدم االلتزام بأي حقوق مالية سوى ما يترتب   • ؛ على  من مصروفات الزمة 

 ".  نثرية تذاكر سفر أو مصروفاتسبيل المثال ال الحصر " 

ترفع تظلمات المتطوعين لمسؤول وحدة التطوع وفي حال عدم التجاوب لمدة أقصاها أسبوعين   •

 يرفع التظلم للمدير التنفيذي. 

 المتطوع  واجبات

 الجمعية.  تحددهاالتي   بالقوانين واللوائح االلتزام •

الجمعية،  موارد  ، والعمل التي بحوزته  وأدواتالجمعية،    في  المعلوماتعلى سرية    المحافظة •

 والعُهد المسلمة له واستخدامها في الغرض المحدد لها. 

 . العمل ضمن فريق واحد، وللعمل التطوعي واالستعداد  والمبادرةالتعاون  •

 .بأخالقيات المهنة والتعامل معها بمثابة العمل الرسمي له  كااللتزام، بالعمل التطوعي مااللتزا •

 . والفعاليات التطوعية ألنشطةا في المشاركة •

 اآلخرين. التعامل مع حسن  •

 عدم المطالبة بأي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية.  •

 الجمعية.  في المسؤولينتقبل توجيهات ، وبه على أكمل وجه المنوطالقيام بالعمل  •

 أو أهداف أخرى.  ال يستغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية •

 الجمعية أو مخاطبة أي جهة أو أفراد إال بموافقة خطية من الجمعية.عدم التحدث باسم  •



 

 

 

 معايير تقييم عمل المتطوع 

  :يتم تقييم المتطوع من خالل 

 .الوقت الذي يعطيه للجمعية -1

 .مدى االستجابة والتعاون -2

 .في العمل التطوعي استمراريتهمدى  -3

 .المتطوع  سلوك -4

 

  كيفية وشروط الحصول على البطاقة

 . مدى كفاءة المتطوع وتفانيه في أداء الرسالة    -1

 .مدى احترامه لمواعيد وضوابط العمل بالجمعية    -2

 

 فقدان البطاقة 

ت  ضع المتطوع فإن رأأشهر فقط ثم ينظر بعد ذلك في و ستةسريان مدة البطاقة سيكون لمدة 

بذلك  اإلدارةوعلـى من يفقد البطاقة سرعة إبالغ ، جدارته يتم تجديد البطاقة له وإال فال اإلدارة 

 . حتى تتخذ اإلجراءات الالزمة

 

 إنهاء خدمات المتطوع

 : يحق إلدارة الجمعية إنهاء خدمات المتطوع خالل فترة تطوعه معها في الحاالت التالية

 . والتعليمات المعمول بهامخالفته أنظمة الجمعية  -1

إذا أخفق المتطوع في أداء الرسالة إلى حد ) غير مرض ( وفق تقرير يعده عنه رئيسه  -2

 .المباشر



 

 

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

  لمسؤولياتا

بما ورد  يد  التق  عملية التطوع وعلى جميع األفراد الذين يتولون    أنشطة الجمعيةضمن    اآلليةتطبق هذه  

 فيها.

التطوع   يشاركونالذين    ويلتزم عملية  ا  في  مدونة  توقيع  المهني على  والسلوك  األخالقية    لقواعد 

 والنماذج الخاصة بتسجيل المتطوعين وبياناتهم. 

 المرجع  

• ( االجتماع  في  الجمعية  إدارة  مجلس  في  25رقم  اعتمد   )( هذه  االولىدورته    في  اآللية( 
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