
 

 

 
 السياسات 
 المتعلقة

 بالمتطوعين 
  

 

 

 

 

 



 

 

 ) 4) من (  ٢( الصفحة 

 

 :السياسة١٫٢٫١
تتبنى الجمعية نشر ثقافة التطوع بين العاملين وتبين أسباب ودوافع إشراكها للمتطوعين فيها 

 والقيام بمساندتهم لتحقيق األهداف المنشودة.

 :لسياسةا ٢٫١٫١
تقوم الجمعية بتوصيف دقيق لكل فرصة تطوعية بشفافية ووضوح، موضحًة المهام والمهارات 

المطلوبة من المتطوع والتي تلبي احتياج الجمعية، كما توضح هذه الفرص الفوائد والعوائد التي 
لجمعية، تعود على المتطوع من هذه الفرصة وطبيعة اإلشراف والدعم الذي سيحصل عليه من ا

 وتحليل المخاطر المحتملة وتحديد اإلجراءات التي ستقوم باتخاذها لتخفيف تأثير هذه المخاطر. 

 

 :لسياسةا ٢٫١٫٢
تؤمن الجمعية بأهمية التنوع في إشراك المتطوعين، ولذلك تحاول استقطاب شرائح جديدة من 

 خالل المهام التطوعية المحددة في الفرص التطوعية.
 

 :السياسة ٢٫١٫٣
تستقطب الجمعية أفضل الفرق التطوعية المسجلة في منصة التطوع والملبية الحتياج الجمعية 

 جماهيرية.في بعض الفرص جماهيرية كانت أو غير 

 

 :لسياسةا ٢٬٢٬١
في استقطاب المتطوعين  اإللكترونيةتعتمد الجمعية وسائل التواصل االجتماعي واألنظمة 

 والتسويق للفرص التطوعية.

 

 :لسياسةا ٢٬٣٬١
تتخذ الجمعية اإلجراءات التأديبية تجاه أي تصرف أو سلوك مسيء يصدر عن المتطوع، وال 

 تتغاضى عن ذلك لكونه متطوعًا، إدراكا منها بأن المتطوع يمثل الجمعية. 

 

 :السياسة ٣٬١٬١
تطلب الجمعية المعلومات األساسية التي تخدم تسكين المتطوعين في الفرص التطوعية، ويتم 

 تسجيلها بطريقة تالئم طبيعة الفرصة والمتطوعين المحتملين لتنفيذها.



 

 

 ) 4) من (  ٣( الصفحة 

 :السياسة ٣٬١٬٢
تتأكد الجمعية من خلو السجالت المدنية للمتطوعين من المخالفات األمنية، في حال كانت 

 .الفرصة ذات حساسية عالية، أو قامت الجهات اإلشرافية بطلب ذلك
 

 :السياسة ٣٬٣٬١
تقوم الجمعية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية بيانات المتطوعين المسجلين لديها، كما تضمن 

 عدم نشرها أو تداولها مع أي منظمات أخرى إال بعد أخذ اإلذن من المتطوعين. 

 

 :السياسة ٣٬٤٬١
هم تعتمد الجمعية آلية للتواصل مع المتطوعين الذين تم رفضهم وإبالغهم باالعتذار عن قبول
في الفرصة مع توضيح أسباب ذلك، كما تدرس الجمعية إمكانية تحويلهم لمنظمات أخرى 

 تناسب قدراتهم ومهاراتهم بعد أخذ اإلذن من المتطوعين.

 

 :السياسة ٤٬٢٬١
ُتعّرف الجمعية جميع المتطوعين الجدد بالجمعية ودورها في خدمة المجتمع وإدارات وأقسام 

 الجمعية والعاملين فيها.

 

 :السياسة ٣٬٣٬١
تسند الجمعية مهمة تدريب المتطوعين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم للقيام بفرصهم التطوعية 

 إلى مدير التطوع والعاملين معه في التطوع.

 

 :السياسة ٥٬١٬١
تعتمد الجمعية آلية واضحة تكفل للمتطوعين رفع الشكاوى أو حاالت التظلم في حالة عدم 

ن في بيئة العمل، وتبلغ الجمعية المتطوعين أثناء تعريفهم بالجمعية توافق المتطوع مع اآلخري
 بالمخالفات واإلجراءات المترتبة عليها، وآلية تطبيقها. 

 

 :السياسة ٥٬٢٬١
للمتطوع حق رفض المهام التي يرى بأنها خارج نطاق مسؤولياته أو قدراته، وعلى مدير التطوع 

 االعتبار. التعامل مع هذا الرفض بجدية وأخذه بعين



 

 

 ) 4) من (  ٤( الصفحة 

 

 :السياسة ٥٬٣٫١

تقوم الجمعية بتوفير الموارد التي سيحتاجها المتطوع للقيام بمهامه، وتعويضه عن كافة 
المصاريف المالية التي قد يتحملها والتي تتعلق بأداء فرصته التطوعية حسب اإلجراءات 

 الرسمية. 

 :السياسة ٥٬٣٬٢

لمتطوع، وآلية تقديمه، واألشخاص المعنيين تقوم الجمعية بتوضيح الدعم واإلشراف المقدم ل
 به والذين سيقومون بالتواصل مع المتطوع أثناء تنفيذه للفرصة التطوعية.

 ياسةالس ٥٬٥٬١
تقوم الجمعية بتقييم أداء المتطوعين وجودته، وتزويد المتطوعين بالتغذية الراجعة بشكل دوري 

 ومستمر. 

 

 لسياسةا ٥٬٥٬٢
بكافة المتغيرات والمستجدات بشكل مستمر والتي لها عالقة بالفرص  ُتبلغ الجمعية المتطوعين

 التطوعية التي يقومون بها.

 

 :لسياسةا ٥٬٥٬٣ 
تعتمد الجمعية آلية للحصول على التغذية الراجعة من المتطوعين الذين أنهوا تنفيذ فرصهم 

 التطوعية لتحسين تجربتهم التطوعية وتطوير األدوار والفرص التطوعية.

 

 :السياسة ٦٫١٫١
تقوم الجمعية بتقدير جهود المتطوعين ويسهم في ذلك جميع منسوبي الجمعية بكافة 

مستوياتهم اإلدارية، كما تمنح المتطوعين شهادة توضح إنجازاتهم التطوعية وعدد الساعات 
 التي قدموها كحد أدنى للتكريم. 
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