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 ( املتطوعون واحلاجة إليهم ومتابعة إجنازهم:1املادة ) (1

 موظف يؤدي أحد املهام الالزمة يف اجلمعية لتحقيق أهدافها دون عقد عمل وظيفي أو أجر متفق عليه سلفا.املتطوع  -
 للجمعية.يستعان ابملتطوعني إلجناز أعمال حقيقية مهمة  -
 اإلدارية عن اجلمعية. واألعباءتفويض املتطوعني ببعض األعمال مما خيفف التكاليف املالية  -
تابعة لضمان نظامية اإلجراءات وال جيب أن تكون أقل مما جيب أو أكثر مما جيب فسيكون ذلك مدعاة لتوقفه عن العمل التطوعي يتطلب امل -

 العمل.
 سليمة قد يوقع املتطوعني أخطاء تسبب وجود مسعة سيئة لدى اجملتمع عن اجلمعية. ومتابعةعدم وجود إجراءات  -
 لدى الناس الذين يتعاملون مع اجلمعية. ومسعتهوعي غرس حب العمل التط واملتابعةيبين على هذه اإلجراءات  -

 :املتطوعني( إجراءات عمل 2املادة ) (2

 حتديد االحتياجات التطوعية بنموذج خاص يرسل ملسئول شؤون املتطوعني من أي إدارة لديها أعمال تطوعية ترغب إسنادها إىل متطوعني.  -
 به، حتديدوحتديد دقيق ملواصفات املتطوع املطلوب للقيام  وظيفي(، )وصفاملطلوب حتليل وظائف املتطوعني ابلتحديد الدقيق للعمل التطوعي  -

 العمل.وقت 
 .حمددة(يتم من خالهلا احلصول على معلومات  وحمددواضح  )بنظامشخصية  ومقابالت املتطوعون( )ميألهااالستقطاب بنماذج خاصة  -
 للعمل. واستعدادهاملتطوعني ورغبة املتطوع  ومواصفاتحتليل الوظائف  ومعرفةوجود احتياج  على:يتم اختيار املتطوع للعمل بناء  -
حيتاجه من صالحيات  وماتفيدهم بكل ما يتعلق ابجلمعية وتعريفه بكل ما يتعلق ابلعمل التطوعي املطلوب  وتطويرإشراك املتطوع بربامج تدريب  -

 .وما عليه من مسئوليات وتوفري الدعم الكايف إلجناز املهمة
 ودفعبعمله وشكره على اإلجناز وتقدمي مكافآت حسب اإلمكانية  واالهتمامعلى آلية املتابعة ووقتها  واتفاقهمتطوع ابلشخص املسئول عنه ربط امل -

 النفقات اليت حتملها املتطوع للعمل.

 :( آلية متابعة املتطوعني3املادة ) (3

  املتطوع.مل إىل تعقيد العملية اإلدارية اليت يوكل هبا الع وعدمبساطة اإلجراءات  -
مع  تسهيل آلية املهمة املطلوبة حبيث يعمل املتطوع من داخل اجلهة اخلريية أو من منزله أو مقر عمله حسب احلاجة، وتسهيل تعاون املتطوعني -

 األعمال.بعضهم البعض إلجناز 
العمل املطلوب بدقة وعد ترك املتطوع عرضة لالجتهاد وعلى وقت انتهاء العمل  وحتديداإلنفاق الواضح املكتوب على جدول مبواعيد املتابعة  -

 استالم العمل بعد إجنازه. وطريقةابالجتماعات.. اخل  –ابلربيد اإللكرتوين  –منجزاً وعلى طريقة املتابعة: ابهلاتف  وتسليمه
م ولديه الصالحية بتعويض املتطوع عن النفقات اليت حتملها إلجناز الكامل مع املتطوعني يف كل ما يوكل إليه والتنسيقإجياد مكلف ابالتصال  -

 األعمال التطوعية.

  



 

 

  ن املتطوعنيو( مواصفات املفوض بإدارة شؤ4املادة ) (4

 ونشاطها. ونظامهايدرك أهداف اجلمعية  -
 .واملسؤولني والنساءحيسن التعامل مع خمتلف شرائح املتطوعني مثل كبار السن  -
 طاقاهتم بشكل فردي أو مجاعي. وتفعيلتكامل بني املتطوعني قادر على إحداث ال -
 اليت ال تسئ إىل املتطوعني. واملتابعةقادر على الرقابة  -
 يبادر إىل متابعة املتطوعني وال ينتظر االتصال منهم. -
  .الكفاءة بتقدير للمتطوع والعمل التطوعي -

 تسجيل املتطوعني (5) املادة  (5
وهلذا فهو ُيشجع كل الراغبني يف التطوع على  وإلكرتونية،بشكل أساسي يف إدارة برانمج التطوع على قاعدة بياانت مكتوبة  يعتمد التطوع -

 .هبا اإللكرتويناملوقع  ىعل االستمارةمن خالل  جلمعيةالتسجيل مباشرة من خالل أيضاً استمارات لتطوع اب

 السالمة يف مكان العمل (6) املادة (6

 أبن الصحة والسالمة يف مكان العمل من أهم العوامل اليت تضمن بيئة آمنة ومشجعة على العمل.يؤمن التطوع  -
ويتم تشجيع مسؤويل التطوع واملتطوعني للعمل على منع أية  ،ولني والزّوار واملتطوعنيؤ وتلتزم اجلمعية بضمان مكان عمل صحي وآمن للمس -

 مل ابعتبار ذلك مسؤولية مجاعية وفردية.حوادث أو هتديدات لألمن والسالمة داخل أماكن الع
 تتأكد اجلمعية من أن كل الفرص التطوعّية املتاحة للمتطوعني هي فرص ال ُتشكل أّي خطر يهدد صحتهم أو سالمتهم على اإلطالق. -

 يف املشاركة التطوعية تضارب املصاحل واملعايري األخالقية ( 7املادة ) (7

سياسة تنطبق على مجيع األشخاص الذين يعملون، أبجر أو دون أجر، يف التطوع، سواء كانوا مسؤولني أو املعايري األخالقية و تضارب املصاحل  -
 جيب أثناء مشاركتهم مع مسؤويل اجلمعية، االلتزام ابملعايري األخالقية التالية: ،متطوعني

ر يف الدخول يف أي عقد أو اتفاق أو صفقة مع أي اجلمعية يفك تإذا كان املتطوع لديه عقد أو اتفاق أو صفقة مع طرف اثلث، أو إذا كان -
ع هذه طرف اثلث، وكان ألحد املتطوعني عالقة هبذا الطرف ال بد أن يعلن هذا املوظف أو املتطوع عالقته هذه إلدارة اجلمعية واليت بدورها ترف

 احلالة. املوقف مناجمللس  قرراملعلومات إىل جملس إدارة اجلمعية لي
بناًء عليه جيب أال يقوم املوظفون واملتطوعون ابالخنراط يف عالقات  ،وعني احلفاظ على املهنية واملعايري األخالقية للسلوكجيب على كل املتط -

 شخصية من أي نوع مع املتعاملني مع اجلمعية، أو مع أي شخص تلقى أو يتلقى خدمات اجلمعية.

 لمتطوعني ل سياسة امللكية الفكرية (8) املادة (8

فهي تعتمد سياسة أن اجلمعية تعترب مؤلفًا لكل املصنفات )الدراسات واألحباث  الفكري؛تُؤمن اجلمعية حبقوق امللكية الفكرية وتثمن العطاء  -
إخل( اليت يشرتك فيها موظفون أو متطوعون يعملون حتت إشراف اجلمعية، كما حيظر على املتطوع احلصول على أي نسخة من … والتقارير

 اجلمعية. إدارةوالربامج )األحباث العلمّية وبرامج احلاسب اآليل( إال مبوافقة كتابية مسبقة من األعمال 



 

 

ة واحلسابات  املعامالتسياسة ( 8) املادة (9
ّ
 :املتطوعنياخلاصة باملالي

وبناًء عليه فاجلمعية تتبىن سياسة مالية وحماسبية شفافة فيما يتعلق بكل  ؛يُعطي التطوع أمهية قصوى لألمور املتعلقة ابملالية واحلساابت والشراء -
ة بدفاتر نواحي التسجيل احملاسيب والتسجيل يف الدفاتر وعمليات الشراء، وهلذا فإنه حُيذر على كل املتطوعني أن يقوموا إبدخال أية بياانت خاطئ

 ي عمل ينتج عنه مثل هذا التصرف املمنوع.اجلمعية ألي سبب كان، وغري مسموح ألي متطوع أن يقوم أب
 .للجمعيةحيظر على املتطوعني التدخل يف أي عمليات شراء دون أن يكون ذلك ضمن فريق الشراء احملدد سلفاً من قبل املدير التنفيذي  -

 :سياسة احتساب ساعات التطوع( 10) املادة  (10

عمل اجلمعية على احتساب مسامهات املتطوعني حىت يتسىن تا اإلطار سوف ويف هذ ،تعمل اجلمعية على ترسيخ ثقافة تقدير العمل التطوعي -
 ملتخذي القرار واجملتمع التعرف على الكيفية اليت سامهت هبا األعمال التطوعية يف التنمية.

 :واجبات املتطوع (11ة )املاد (11

ا ينبغي عليه االهتمام ابملظهر اخلارجي مبا يتماشى مع تعاليم يتحلى املتطوع ابخللق احلسن من خالل التعامل مع عمالء اجلمعية والعاملني هبا، كم -
 به. املناطةالدين اإلسالمي واآلداب العامة للمجتمع، وما يتطلبه طبيعة عمله 

بروح عالية خالل فرتة ولية، وتنفيذ املهام املوكلة إليه على أكمل وجه، واملثابرة على االستمرارية يف األداء ؤ ُيظهر املتطوع االستعداد التام لتحمل املس -
 التطوع املتفق عليها وااللتزام بسرية ما يطلع عليه من معلومات وذلك من خالل التعهد الكتايب احملدد بفرتة التطوع وما يليها.

 الفريقبروح التعاون مع املتطوع يتمتع  -
 عاملني هبا من موظفني أو متطوعني أو جهات أخرى.أال يهدف املتطوع خالل فرتة تطوعه إىل حتقيق أهداف شخصية تضر مبصاحل )اجلمعية( وال -
مبا حيقق األهداف املطلوبة  يلتزم املتطوع ابحلفاظ على ممتلكات اجلمعية، كما حيرص على االستخدام األمثل للموارد املمنوحة إليه من قبل اجلمعية -

 أبقل التكاليف املمكنة.
اخلارجية ابسم اجلمعية إال بعد الرجوع للمسؤولني وأخذ األذن منهم كتابيًا وذلك حرصاً  يلتزم املتطوع بعدم إعطاء الوعود للمراجعني أو اجلهات -

 على سالمة املتطوع من الوقوع يف أي مشكالت قانونيه خالل تعامله.
تباع اإلجراءات النظامية اخلاصة يلتزم املتطوع بعدم مجع التربعات سواء كانت مادية أو عينية إال بعد أخذ املوافقة كتابيًا من قبل اجلمعية وذلك اب -

 بتنظيم عمليه مجع التربعات.
 إفشاءها.جلمعية وعدم ابيلتزم املتطوع ابحلفاظ على أسرار العمل واملعلومات اخلاصة  -
 ،رتة التطوع أو بعدهاخالل فاملطالبة حبق التوظيف ال حيق للمتطوع املطالبة أبي مبالغ مالية جراء قيامه ببعض األعمال املوكلة إليه، كما ال حيق له  -

 هبا.ويعترب ما يقوم به عمل تطوعي خالص لوجه هللا عز وجل بدون مقابل مادي أو أي التزامات أخرى يطالب 

 :املتطوع ق( حقو12) املادة (12

 تلتزم اجلمعية حبفظ حقوق املتطوع وكرامته من احرتام وتقدير من قبل مجيع العاملني هبا. -
 املصاريف املادية املرتتبة على تكليف املتطوع ابلقيام مبهام يرتتب عليها صرف مبالغ مالية إلجنازها.تلتزم اجلمعية بتحمل كافة  -



 

 

لزمنية املتفق تلتزم اجلمعية بتوفري شهادات الشكر والتقدير للمتطوع يف حال أجاد تنفيذ املهام املوكلة إليه على أمت وجه، على أن يتم كامل املدة ا -
 املتطوع أو اعتذاره ال تلتزم اجلمعية بتقدمي شهادة عن املدة اليت قضاها سابقاً. عليها، ويف حال انقطاع

 تلتزم اجلمعية بتحديد املسئوليات املوكلة للمتطوع مبا يتناسب مع إمكانياته وقدراته وأخذ موافقة املتطوع بذلك. -
على كل ما يستجد من أحداث داخل اجلمعية تتعلق  اطالعهيه، مع تلتزم اجلمعية بتوفري املعلومات الالزمة للمتطوع إلهناء األعمال املوكلة إل -

 ابألعمال املوكلة إليه.
ملدة منح املتطوع مكافأة رمزية مبا تراه مناسباً وذلك إزاء ما يقدمه هلا من خدمات خالل فرتة التطوع احملددة واملتفق عليها، وااللتزام اب للجمعيةحيق  -

 مسبقاً.ويتم حتديدها من قبل املسئولني ابجلمعية ابالتفاق مع املتطوع  الزمنية احملددة للتطوع ابجلمعية،

  :( معايري اختيار املتطوعني13) املادة  (13

 أن يكون حسن السرية والسلوك. -
 أن تكون لدية الرغبة والقدرة لتأدية أعمال تطوعية خلدمة اجملتمع. -
 أن يكون سجله اجلنائي خالياً متاماً من أية سوابق. -
 عمره عن مثانية عشر عاما سنة، وإن كان أقل وانطبقت عليه ابقي الشروط البد من تقدمي موافقة مكتوبة من ويل أمره.أالّ يقل  -
 أن يتعهد ابتباع كل سياسات اجلمعية وأال يقوم ابنتهاك أّّي منها. -
 أبمانة. أن يتعهد ابحملافظة على كل أصول اجلمعية وأسرارها وما يطلع عليه من معلومات والتعامل معها -

 :( تدريب املتطوعني14) املادة (14

وتعترب استمارة  ،خاصة ملرحلة التوجيه والتدريب للمتطوعني، ويتم ذلك ابجلمعية سواء كانت الفرصة داخل اجلمعية أم خارجها اجلمعية أمهيةتويل  -
نفسها، وكذلك يف املكان الذي سيعمل فيه ومع  مع ابقي املتطوعني الذين يعملون معه يف الفرصة الندماجهالتطوع أوىل وسائل تدريب املتطوع 

 معهم.األشخاص الذين سيتعامل 

 :( إنهاء خدمات املتطوع15) املادة (15

 عند:يتم إهناء خدمة املتطوعني 
 املشروع أو عمل اجلمعية حمل التطوع. انتهاء -
 للنظام.االستغناء عن خدمات املتطوع يف حال ارتكابه خمالفة أو خرقة  -
 أو عدم القدرة على تنفيذ املنوط من املتطوع بسبب ظرف قهري.العجز أو املرض  -
ويتم إعطاء املتطوع شهادة تثبت فرتة التطوع يف حال تقدمي طلب إهناء تطوع وحسن السري والسلوك والتقييم خالل فرتة التطوع دون وجود  -

 خمالفات.

  



 

 

 :إنهاء خدمات املتطوع( 16) املادة (16
 وذلك: املتطوع،إهناء خدمات  يف أي وقت تراه مناسباً  للجمعيةحيق  -
 انتهاء مدة التطوع املتفق عليها. -
 عدم التزام املتطوع أبوقات احلضور واالنصراف وتسجيل التقارير اليومية خالل فرتة تطوعه. -
 املهام املوكلة إليه. إبجنازعدم التزام املتطوع  -
 إضرار املتطوع مبصاحل اجلمعية. -
اجلمعية للمتطوعني خالل فرتة من الفرتات، حيث يتم إيقاف املتطوعني ويعاد االتصال هبم مره أخرى يف حال فتح جمال التطوع اكتفاء حاجة  -

 مستقباًل.
 حصول املتطوع على تقييم )جيد فأقل(. -

  :سياسةاملرجعية القانونية لل (12املادة ) (17
 الداخلية. ألنظمتهااجلمعية وخيضع  لوائحيعتمد الدليل على  -
 ورد فيه. مجيع املستهدفني االلتزام مبا وعلى اإلدارةيعترب هذا الدليل وسيلة قابلة للتنفيذ ومت اعتماده من جملس  -
 ذلك وكلما دعت احلاجة إليه. اإلدارةيتم مراجعة الدليل كل عام وحتديثه يف حال طلب جملس  -
 هو وارد فيه. وواجباهتم وفق ماجيب إطالع وتعميم الدليل على مجيع املتطوعني هبدف تعريفهم حبقوقهم  -

 

 : املراجع (18

م، وحتل هذه السياسة حمل مجيع 08/11/2019اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع )التاسع( يف دورته )الثانية( هذه السياسة يف  -
 سياسات املوضوعة سابقا هبذا اخلصوص.


