
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلٌة إدارة المتطوعٌن

 النخٌل الخٌرٌة  لجمعٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سٌاسة التسجٌل: أوال

 

التابعة لوزارة الموارد البشرٌة والتنمٌة  ) منصة العمل التطوعً (تعتمد الجمعٌة بشكل أساسً على 

إلدارة المتطوعٌن ، األمر الذي ٌشجع الراغبٌن فً التطوع على التسجٌل مباشرة فً االجتماعٌة 

 المنصة 

 ٌموم المتطوع بتسجٌل بٌاناته كما ٌلً 

 التطوعً التسجٌل فً منصة العمل 

 ة العمل التطوعٌة تضٌفها الجمعٌة على منص فً الفرص التطوعٌة التً التسجٌل 

 ثانٌا : سٌاسة السالمة فً مكان العمل

على الجمعٌة أن تلتزم باتخاذ كافة االجراءات الالزمة  وى تحتمأمن وسالمة المتطوعٌن أولوٌة لص

 اإلجراءات الولائٌة منعا ألي ضرر محتمل ذخاتلة واحتملتحمٌمها ، مع تمدٌر المخاطر الم

من  للتأكدسعً لمراجعة إجراءات األمن والسالمة لدٌها بشكل دوري تأن  الجمعٌةكما ٌجب على   

 وصالحٌتها فعالٌتها

 : سٌاسة تضارب المصالح ثالثا

سٌاسة تضارب المصالح هو الوضع أو المولف الذي تتأثر فٌه موضوعٌة لرار المتطوع واستماللٌته 

، تهمه شخصٌا أو تهم أحد معارفه أثناء أداء العمل التطوعً لمصالح شخصٌة ، مادٌة كانت أو معنوٌة 

، أو عندما ٌتأثر العمل التطوعً باعتبارات شخصٌة مباشرة أو غٌر مباشرة ، أو باطالعه على 

 معلومات تؤثر فً اتخاذ المرار . 

 لتفادي تضارب المصالح ، ٌجب على المتطوع االلتزام بما ٌلً : 

  عدم استعمال موارد الجمعٌة ألغراض ومنافع شخصٌة ، بأي شكل من االشكال 

  االمتناع عن لبول أي هدٌة أو خدمة أو عطاٌا باستثناء الحاالت التً تبررها لواعد وأعراف

 الضٌافة واللبالة .

  إذا كان المتطوع مشاركا ٌعمد أو اتفاق أو صفمة مع طرف ثالث ، أو إذا كانت الجمعٌة ترغب

ً الدخول فً عمد أو اتفاق أو صفمة مع أي طرف ثالث وكان ألحد المتطوعٌن عاللة بهذا ف

الطرف ، البد أن ٌعلن هذا المتطوع عن هذه العاللة إلدارة الجمعٌة والتً بدورها ترفع هذه 

 المعلومات إلى مجلس إدارة الجمعٌة لٌرى المجلس ما إذا كان مثل هذا االتفاق ممكنا . 

  ٌجب على كل المتطوعٌن الحفاظ على المهنٌة والمعاٌٌر األخاللٌة ، بناء علٌه ٌجب أال ٌموم أي

موظف أو متطوع باالنخراط فً عاللات شخصٌة من أي نوع مع المتعاملٌن مع الجمعٌة ، أو 

 مع أي شخص تلمى أو ٌتلمى خدمات الجمعٌة 
 



 

 

 

 

 رابعا : سٌاسة عدم التمٌٌز

 

، بعٌداً عن كل أنواع  يادٌساواة فً التعامل مع المتطوعٌن على أساس واضح وحتلتزم الجمعٌة بالم

التحٌز والعنصرٌة ، ولذا ، ٌجب عدم التمٌٌز فً التعامل بٌن المتطوعٌن على أساس العرق أو اللون أو 

 الجنس أو السن أو الجنسٌة أو الدٌن أو اإلعالة الجسدٌة أو العملٌة .

 ات التطوع وإصدار الشهادات التطوعٌةخامسا : سٌاسة احتساب ساع

ٌتم طرح فرصة التطوع فً منصة العمل التطوعً ، وبناء علٌها ٌتم لبول المتطوع بعد تسجٌله ؛ ٌتم 

تحضٌر المتطوع ومشاركته فً الفعالٌة ، ومن ثم ٌتم احتساب وإدخال الساعات التطوعٌة فً منصة 

متطوع شهادة شكر وتمدٌر تعرف باسم الفعالٌة ومولعها العمل التطوعً ؛ فً نهاٌة كل فعالٌة ، ٌسلم ال

 وعدد الساعات التطوعٌة المدخلة للمتطوع 

 عًسادسا : أهمٌة العمل التطو

  المشاركة فً التنمٌة االجتماعٌة وااللتصادٌة 

  تعزٌز المٌم النبٌلة واإلنسانٌة والمشاركة فً توحٌد النسٌج المجتمعً ومواجهة الظواهر المسٌئة 

  حماٌة الشباب والفئات المختلفة من السلبٌات االجتماعٌة والنفسٌة التً ٌتعرضون لها لكون

 التطوع سلوكا ٌنمً روح اإلرادة والعمل العام والعطاء 

  ًتنمٌة المواطنة وتحمٌك االنتماء االجتماع 

  لممدمة للمستفٌدٌن . اتحسٌن متطلبات العمل وتلبٌة مستوى الخدمات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :سابعا : واجبات المتطوع

 ـوابط والتعلٌمات المتعلمة بإشران المتطوعٌن سواء من الجهات التشرٌعٌة أو من ضااللتزام بال

نٌة وفما للمبادئ الشرعٌة المائمة على الكتاب والسنة والمشتملة على االحترام بالجمعٌة والم

 افكافة األطر بٌنوالتمدٌر المتبادل 

  ا، والنظر إلى مصلحة الجمعٌة والمجتمع ٌالنوا التحلً بالصدق وحسن 

 م بإنجاز المهام التطوعٌة بأمانة ونزاهة وفك ممتضٌات العمل التطوعً ومبادئه وأهدافه، زااللتا

 ووفك األنظمة واللوائح والتعلٌمات ذات الصلة

   االلتزام بالمحافظة على المواد واألدوات والعهد المستلمة بجمٌع أشكالها وإعادتها إلى الجمعٌة

 عند انتهاء العاللة التطوعٌة 

  االلتزام بالمحافظة على أسرار الجمعٌة سواء كانت العاللة بٌن المتطوع والجمعٌة لائمة أو بعد

 انتهاءها 

  االلتزام باالمتناع عن إعطاء أي تعهد أو التزام نٌابة عن الجمعٌة دون الرجوع إلدارة الجمعٌة

 وأخذ بذلن تصرٌح رسمً 

  االلتزام بعدم اإلدالء أو التصرٌح بأٌة معلومة ألي وسٌلة إعالمٌة دون الحصول على إذن من

 إدارة الجمعٌة 

  عدم استخدام موارد الجمعٌة ألغراض شخصٌة 

 ناع عن تلمً أو الحصول على أٌة هدٌة أو خدمة أو عطاٌا باستثناء الحاالت التً تبررها االمت

 لواعد وأعراف الضٌافة واللٌالة 

 والرجوع إلى  هول عةاالتصاف بالمسؤولٌة فً كل التصرفات واأللوال وتنفٌذ الخطط الموضو

ه ئطن ولٌمه ومبادمدٌر التطوع حال حدوث أٌة مشكلة أو طاري ماء والحرص على تمثٌل الو

 خالل العمل التطوعً

  الحرص على الظهور بمظهر مناسب ومتماش مع أصول الذوق العام فً جمٌع األولات

 والمناسبات 

  عدم التمٌٌز فً تمدٌم خدمة التطوع للمستفٌدٌن على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن

 أو الجنسٌة أو الدٌن أو اإلعالة الجنسٌة أو العملٌة 

 التواصل الفعال مع زمالء العمل التطوعً والمستفٌدٌن وتمدٌم الدعم عند اللزوم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :ثامنا: ٌحك للجمعٌة إنهاء خدمات المتطوع بحسب ما ٌلً

  انتهاء مدة التطوع المتفك علٌها 

  التزام المتطوع بأولات الحضور واالنصراف 

  عدم التزام المتطوع بإنجاز المهام الموكلة إلٌه 

  إضرار المتطوع بمصالح الجمعٌة 

 تاسعا: حموق المتطوع

 تلتزم الجمعٌة بحفظ حموق المتطوع وكرامته بكل احترام وتمدٌر من لبل جمٌع العاملٌن بها .1

تلتزم الجمعٌة بتحمل كافة المصارٌف المادٌة المترتبة على تكلٌف المتطوع بمهام ٌترتب علٌها  .2

 صرف مبالغ مالٌة

 حماٌة البٌانات الشخصٌة للمتطوع  .3
تزوٌد المتطوع بتوصٌف واضح للدور والمهام المطلوبة منه وتبٌان فترة التنفٌذ والمسؤول عن  .4

 حال احتباج المتطوع للرجوع إلٌهفً المهمة 

 تسجٌل الساعات التطوعٌة المكتملة بمنصة العمل التطوعً  .5
التطوعٌة وعدد الساعات التطوعٌة  شهادة تطوع موضحا بها اسم الجمعٌة ومسمى الفرصة .6

 وفترة التطوعً 

 :عاشرا: عوامل نجاح العمل التطوعً

ال بد للعمل التطوعً من ممومات وأسباب تأخذ به نحو النجاح، ولذلن من الضروري معرفة أسباب 

ل النجاح لٌتم الحرص علٌها وتفعٌلها وتثبٌتها ، وفً الممابل ، معرفة األسباب التً تؤدي إلى الفش

 واإلخفاق لتالفٌها ومعالجتها فً حال حدوثها . 

 

 الحادي عشر : أسباب نجاح العمل التطوعً

 فهم رسالة الجمعٌة وأهدافها بشكل واضح  .1

 أن ٌوكل العمل المناسب لمدرات كل متطوع وإمكاناته  .2
 فهم المتطوع لألعمال المكلف بها والمتولع منه أداءها  .3

 إلمام المتطوع بأهداف ونظم برامج وأنشطة الجمعٌة وعاللته بالعاملٌن بها  .4
 إتمام المتطوع للولت المطلوب منه لضاؤه فً عمله التطوعً بالجمعٌة  .5
 االهتمام بتدرٌب المتطوعٌن على األعمال المكلفٌن بها حتى ٌتمنوا أداءها بالطرٌمة المثلى  .6

 كل المتطوعٌن بٌان وتوضٌح الهٌكل اإلداري للجمعٌة ل .7
 إجراء دراسات تموٌمٌة ألنشطة المتطوعٌن فً الجمعٌة .  .8

 

 



 

 

 

 

 

 الثانً عشر : معاٌٌر اختٌار المتطوعٌن

 الثانً عشر : معاٌٌر اختٌار المتطوعٌن 

 حسن السٌر والسلون  .1

 الرغبة والمدرة على تأدٌة أعمال تطوعٌة لخدمة المجتمع  .2
 أن ٌكون المتطوع لد أتم التسجٌل فً منصة العمل التطوعً  .3

 التعهد باتباع سٌاسات الجمعٌة وعدم انتهان أٌا منها  .4
التعهد بالمحافظة على أصول الجمعٌة وأسرارها وما ٌطلع علٌه المتطوع من معلومات 

 .والتعامل معها بأمانة

 الثالث عشر : تدرٌب المتطوعٌن

لتدرٌب وتوجٌه المتطوعٌن ، وٌتم تدرٌب المتطوعٌن داخل الجمعٌة وفً تولً الجمعٌة أهمٌة خاصة 

موالع إلامة األنشطة ، وتعتبر تعبئة استمارة التطوع أول خطوة فً التدرٌب إلدماج المتطوعٌن سوٌا 

فً النشاط الذي ٌعملون علٌه . كذلن ، من المهم مراعاة استمبال المتطوع وتهٌئة الجو النفسً الداعم له 

 تسب انطباعا إٌجابٌا عن بٌئة العمل التطوعً مما ٌدعمه خالل فترة تطوعه وعمله فً األنشطةلٌك

 

  

 الرابع عشر : التسجٌل فً منصة العمل التطوعً

 ًالدخول على مولع منصة العمل التطوع 

 تسجٌل متطوع 

 

 الخامس عشر : خطوات إنهاء التطوع

 ٌتم إنهاء خدمة المتطوعٌن فً الحاالت التالٌة: 

  انتهاء المشروع أو عمل الجمعٌة 

  االستغناء عن خدمات المتطوع فً حال ارتكابه مخالفة أو خرله للنظام 

  العجز أو المرض أو عدم المدرة على تنفٌذ األعمال الموكلة للمتطوع بسبب ظرف لهري 

  ٌتم إعطاء المتطوع شهادة تثبت فترة التطوع فً حال تمدٌم طلب إنهاء التطوع وحسن السٌر

 والسلون والتمٌٌم خالل فترة التطوع دون وجود مخالفات 

 ٌعتمد خطاب إنهاء الخدمات للمتطوعٌن من رئٌس مجلس إدارة الجمعٌة 

 



 

 

 

 

 أنواع التطوع:

 ستمر.تطوع دائم: أن ٌكون المتطوع عامالً بشكل م -

 تطوع مؤلت: وهو أن ٌكون التطوع إما:  -

 لفترة زمنٌة محددة أو لفترات زمنٌة متمطعة حسب الحاجة. •

 لنشاط محدد ومعٌن فمط أو لجملة فعالٌات محددة. •

 أسالٌب التطوع:

 التطوع المستمر: كامل الولت الٌومً. -

 تطوع.التطوع الجزئً: جزء من الولت حسب االتفاق بٌن الجمعٌة والم -

 التطوع المشروط: حسب الشروط المتفك علٌها بٌن الجمعٌة والمتطوع. -

 

 حموق المتطوع:

 التعامل معه باحترام وثمة وشفافٌة، وأن جهوده تساهم فعلٌاً فً تحمٌك أهداف الجمعٌة. •

اّطالعه بطرٌمة مهنٌة وواضحة على مناخ الجمعٌة وتنظٌماتها والمعلومات الضرورٌة للمٌام  •

 امه.بمه

 مساعدته على إبراز لدراته ومواهبه. •

 إدماجه فً العمل، والعمل على توظٌف طالاته ولدراته لالستفادة منها بأكبر لدر. •

 تمدٌم التوجٌه والتدرٌب للمتطوع لٌتمكن من المٌام بالمهام المنوطة به بكفاءة وفاعلٌة. •

الزمة لتسٌٌر األعمال؛ على سبٌل  عدم االلتزام بأي حموق مالٌة سوى ما ٌترتب من مصروفات •

 المثال ال الحصر " تذاكر سفر أو مصروفات نثرٌة". 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 واجبات المتطوع:

 االلتزام بالموانٌن واللوائح التً تحددها الجمعٌة. •

 المحافظة على سرٌة المعلومات فً الجمعٌة، واألدوات العمل التً بحوزته، وموارد الجمعٌة. •

 والمبادرة واالستعداد للعمل التطوعً، والعمل ضمن فرٌك واحد.التعاون  •

 االلتزام بالعمل التطوعً كااللتزام بأخاللٌات المهنة والتعامل معها بمثابة العمل الرسمً له. •

 المشاركة فً األنشطة والفعالٌات التطوعٌة. •

 حسن التعامل مع اآلخرٌن. •

 األعمال التطوعٌة. عدم المطالبة بأي مستحمات مالٌة نتٌجة •

 المٌام بالعمل المنوط به على أكمل وجه، وتمبل توجٌهات المسؤولٌن فً الجمعٌة. •

 ال ٌستغل مولعه لتحمٌك منفعة شخصٌة أو أهداف أخرى. •

 

 اعتماد مجلس اإلدارة :

 التولٌع الصفة االسم م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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