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الفصل األول :نبذة تعريفية عن اجلمعية
مجعية أهلية تعىن مبساجد الطرق ومرافقها بناءً ،وجتهيزاً ،ونظافة ،وصيانةً ،وخدمة للمسافرين على الطرق ،احتساابً
ألجر العناية ابملساجد وجعلها مهيأة ألداء الصالة بطمأنينة وخشوع ،اخرتان امساً خمتصر للجمعية وهو (مساجدان على
الطرق) وهي اجلمعية الوحيدة يف اململكة العربية السعودية املتخصصة ابلعناية مبساجد الطرق.
دوران :العناية مبساجد الطرق ،وأتمني احتياجاهتا ،وصيانتها
رؤيتنا :أن تكون مساجدان على الطرق ذات جودة مستدامة تليق مبكانتها.
رسالتنا :مجعية خريية تسعى إىل العناية املستدامة مبساجدان على الطرق جتهيزاً وصيانةً وفق شراكات متميزة وفعالة.
قيمنا :الشفافية ،التكامل ،االتقان ،التطوع ،االبتكار
أهدافنا:
 االرتقاء مبستوى خدمة مساجد الطرق واستدامتها. حتفيز العمل التطوعي يف أنشطة اجلمعية. بناء شراكات اسرتاتيجية وتفعيلها. تطوير البنية املؤسسية. حتقيق االستدامة املالية.مواصفات مساجدان:
 تصميم متميز يراعي التشغيل العملي وخفض التكلفة. صديقة للبيئة. -ضمان جودة اخلدمات املستدامة.

 -صديقة لذوي االحتياجات اخلاصة.
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الفصل الثاين :التعاريف واألهداف
 تعريف املصطلحات :املعان املخصصة للكلمات والعبارات اليت وردت يف هذه الالئحة أدانه.السياسة :هي الضوابط التنظيمية للعمل التطوعي يف اجلمعية.
اجلمعية :مجعية العناية مبساجد الطرق.
املتطوع :هو الشخص الذي يتقدم للجمعية بدافع من حبة لوطنه ورغبته يف تنفيذ أعمال اجلمعية يف الداخل واخلارج
مبدئياً عن رغبته واستعداده الكامل أو بعض قدراته وامكاانته يف خدمة البالد واملسامهة يف العناية مبساجدان على الطرق

بدون مقابل يبتغي به من هللا االجر والثواب

املنصة :منصة العمل التطوعي بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
العمل التطوعي :هو تقدمي املساعدة والعون واجلهد من أجل العمل على حتقيق اخلري يف املجتمع عموماً وألفراده
م
خصوصاً
األهداف :هتدف السياسة من تنظيم العمل التطوعي يف اجلمعية إىل ضمان تفعيلة وتطويره يف بيئة آمنة لتحقيق اآليت:
.1
.2
.3
.4

تعزيز املبادئ االسالمية املتعلقة ابلعطاء والتعاون
تنمية احلس االجتماعي والتفاعل مع اآلخرين
نشر ثقافة العمل التطوعي لدى اجملتمع
تعزيز انتماء الفرد جملتمعة ووطنه

 .5مساعدة املتطوع على إبراز مواهبه وإمكانياته وتوظيفها يف أنشطة اجلمعية
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الفصل الثالث :مفهوم وأمهية العمل التطوعي.
 مفهوم التطوع:يمقصد ابلتطوع هو أي جهد جسدي أو مايل أو عيين أو فكري يبذله اإلنسان إلنسان آخر أو جملموعة من

أي ممقابل ،وبال أية ضغوط ودون إكراه من أحد.
الناس ،بدون ّ

 -أمهية التطوع:

 .1يف اجملتمع:
-

حتويل الطاقات اخلاملة اىل طاقات منتجة

-

يزيد أواصر احملبة والرتابط بني الناس ،كما يعلي من منائهم االجتماعي ومتاسكهم

-

تفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى الفئات املختلفة من اجملتمع بشكل خاص فئة الشباب

 .2يف املؤسسات واجلمعيات:
-

سد النقص الذي تعان منه املؤسسات واجلمعيات يف عدد من الوظائف.

-

ختفيف حجم االعباء املالية والذهنية عن اجلمعية.

-

يوفر احتياجات اجلمعية لبعض املهارات.

 .3لدى املتطوعني:
-

احلصول على االجر والثواب من هللا عز وجل

-

اكساهبم خربات واستثمار اوقات الفراغ بطريقة جمدية وتوجيه الطاقات الكامنة التوجيه الصحيح.

-

اشباع الكثري من احلاجات النفسية واالجتماعية مثل إشباع الذات ،النجاح ،واحلاجة اىل االنتماء
واالمن.

-

تعزيز ثقة االنسان بنفسه.

 مسات املتطوع الفعال:-

سهولة التعامل مع االخرين والقدرة على العمل اجلماعي.

-

حس إدارة الوقت والقدرة على ترتيب االولوايت بطريقة فعالة.

-

التحلي بدرجة عالية من املبادرة.

 -القدرة على االبداع واالبتكار يف تقدمي احللول.
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الفصل الرابع :مبادئ وقيم العمل التطوعي
 مبادئ العمل التطوعي:يعتمد العمل التطوعي على العديد من املبادئ من أمهها:
 يعد العمل التطوعي عمالً دون أجر. العمل التطوعي عمل اختياري ليس إجباري. يعترب العمل التطوعي عمالً قانونياً من املمكن ان يشارك فيه كافة االفراد يف االنشطة االجتماعية. يرتبط العمل التطوعي مع القطاعات الغري رحبية. قيم العمل التطوعي: االلتزام :العمل التطوعي التزام شخصي؛ فاملتطوع مينح وقته وجهده ،بكامل إرادته من أجل خدمة تطوعيةوااللتزام بسياسة وقوانني اجلمعية اليت يتطوع فيها ،وااللتزام أبخالقيات العمل ،واملواعيد وغريها
 املسؤولية :املسؤولية الَّيت تفرضها عليه مهمته التطوعية واملسؤولية الوطنية ،من خالل االندماج يف قضااي،ومهوم اجملتمع ،واإلجيابية ،والتفاعل مع احتياجاته
 األمانة :أتدية املتطوع ما عليه من واجبات على أكمل وجه ،واحلفاظ على ما اؤمتن عليه من أسرارومعلومات تتعلَق ابجلمعية الَيت يتطوع هبا
 تقدير قيمة العمل :تثمني العمل ،واإلحساس بقيمته ،واالستمتاع به ،واحرتام العمل والعاملنيٍ
كنتيجة للمشاركة الفعليَّة يف تنميته والرقي به
 االنتماء :روح الوالء واالنتماء للوطن التضحية واإليثار :اختيار العمل التطوعي بداف ٍع شخصي انتج عن الشعور الداخلي ابملسؤولية ،والتَّضحيةابلوقت واجلهد من أجل الغري
 التعاون :مساعدة اآلخرين يف إجناز األمور الَّيت ال يستطيعون القيام هبا لوحدهم؛ حيث إن التعاون ضرورةإنسانية تعمل على متاسك اجملتمع.
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الفصل اخلامس :أنواع وأساليب التطوع
▪ أنواع التطوع:
 .1متطوع دائم :أن يكون املتطوع عامالً بشكل مستمر
 .2تطوع مؤقت :وهو أن يكون التطوع إما
 لفرتة زمنية حمددة أو لفرتات زمنية متقطعة حسب احلاجة. لنشاط حمدد ومعني فقط أو جلملة فعاليات حمددة▪ أساليب التطوع:
 )1التطوع املستمر :هو الشخص الذي يقوم أبعمال التطوع اليت تسند له بشكل دائم من اجلمعية
 )2التطوع اجلزئي :هو الشخص الذي يقوم ابلتطوع جبزء من الوقت حسب االتفاق بينه وبني اجلمعية
 )3التطوع املشروط :هو الشخص الذي يقو ابلتطوع حسب الشروط املتفق عليها بينه وبن اجلمعية
الفصل السادس :آلية تفعيل التطوع عرب منصة التطوع
 .1فرز املتطوعني.
يتم فرز املتطوعني مجيعاَ حبسب التخصصات والقدرة على تلبية متطلبات اجملال حبسب الدرجة العلمية لديه.
 .2وضع رؤساء جملاالت التطوع.
يف كل قسم يربز أحد املتطوعني أبن يكون رئيساً للمجموعة ويتم التنسيق معه يف كل مرة يتم فيها االحتياج للمتطوعني
وهو بدوره ينسق مع املتطوعني ابملتابعة من قبل مسؤول التطوع ابجلمعية.
 .3تقسيم الرؤساء على اجملاالت حني طرح املبادرة عرب املنصة.
يتم التقسيم كالتايل يف كل مبادرة.

أ -يف اجملال اإلعالمي (رئيس)

ب -يف اجملال االداري والعالقات العامة (رئيس)

ت -يف اجملال االستشاري (رئيس)

ث -يف جمال اهلندسة (رئيس)

ج -يف جمال الصيانة والنظافة (رئيس)

ح -يف جمال املتابعة والرقابة (رئيس)
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 .4تدوير التطوع ويكون ابلعمل يف املنصة التطوعية.

االحتياج الشهري التقرييب لكل جمال.
أ -يف اجملال اإلعالمي (االحتياج شخصني كل فرتة) مبجموع  10أشخاص يتم التدوير عليهم كل فرتة.
ب -يف اجملال االداري والعالقات العامة (شخصني -ثالثة) مبعدل  10أشخاص يتم التدوير عليهم كل فرتة.
ت -يف اجملال االستشاري  8أشخاص أساسيني يتم اخذ االستشارة والتنسيق معهم حبسب االحتياج.
ث -يف اجملال اهلندسي (شخصني كل فرتة) مبعدل  10اشخاص اساسيني يتم التدوير عليهم قابلة للزايدة.
ج -يف جمال الصيانة والنظافة ( 40شخص) يتم تدويرهم على الرحالت يف الربع االول والثان والثالث والرابع.

ح -يف جمال الرقابة واملتابعة ( 6أشخاص) يتم التدوير على  20شخص.
الفصل السابع :أهداف وحدة التطوع
أهداف وحدة التطوع:
هتدف وحدة التطوع جبمعية العناية مبساجد الطرق

 .1استثمار التطوع يف العمليات الداخلية والربامج اخلارجية.
 .2االستفادة من أصحاب اخلربة من أفراد اجملتمع مبا يعود على حتقيق أهداف اجلمعية
 .3تنمية روح املسامهة والبذل والعطاء يف املتطوعني خلدمة اجملتمع.
 .4إاتحة الفرصة للمتطوعني للمشاركة يف تقدمي اخلدمات واألنشطة.
 .5تطوير بيئة العمل وتنميته من خالل االستفادة من جهود املتطوعني
 .6اشراك املتطوعني يف نشر الرسالة اإلنسانية اليت تتبناها اجلمعية.
 .7غرس مفهوم العمل التطوعي يف نفوس الشباب.
 .8إكساب املتطوعني مهارات جديدة.
الفصل الثامن :جماالت التطوع يف اجلمعية.
تكون مشاركة املتطوع يف اجلمعية من خالل اجملاالت التالية:
اإلعالم والتسويق

اإلدارة

االستشارات

استقطاب العالقات

النظافة

الصيانة

الرقابة واملتابعة

اهلندسة والتصميم
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الفصل التاسع :نظام حوكمة التطوع يف اجلمعية
نظام احلوكمة التطوع:
مع حتديد املسؤوليات للقيام ابملهام املختلفة يف إدارة التطوع ،ويتضمن بيان العالقات بني إدارة التطوع واالدارات
االخرى يف اجلمعية.

اهليكل التنظيمي إلدارة التطوع يف مجعية العناية مبساجد الطرق:
مدير إدارة التسويق وتطوير األعمال

رئيس قسم الشراكات وتطوير األعمال

أخصائي تطوع

 مصطلح اللجنة العليا ابلتطوع يقصد به:اللجنة العليا للتطوع ابجلمعية تتمثل ابملدير العام وجملس اإلدارة.
 الئحة الصالحيات:الوظيفة
اللجنة
التنفيذية

أخصائي
التطوع

املهام واملسؤوليات
-

وضع التوجيهات املستقبلية للتطوع يف اجلمعية
اعتماد سياسات وإجراءات التطوع ابجلمعية
اعتماد تقارير أداء املتطوع
اعتماد التعديالت على نظام حوكمة التطوع

• التوصية سياسات وإجراءات التطوع يف اجلمعية

• االعداد والرفع بتقارير أداء التطوع
• إجراء التعديالت على إجراءات ونظام حوكمة التطوع
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 مهام ومسؤوليات إدارة التطوع:املهام واملسؤوليات

الوظيفة
-

أخصائي
التطوع

-

مراقبة تطبيق وسياسات وإجراءات التطوع بشكل دقيق
مراجعة فرص التطوع املطلوبة من قبل االدارات واالقسام وحتديد الفرص اليت سيتم عرضها على
املتطوعني
حضور املقابلة الشخصية مع املتطوعني احملتملني
مراجعه عمل منسق التطوع بشكل دوري
التواصل مع مديري االدارات لتحديد أولوايت التطوع
مراجعة مؤشرات االداء إلدارة التطوع والعمل مع موظفي ادارة التطوع لتحليل االداء وكتابة تقرير
االجناز لإلدارة العليا يف اجلمعية وتوفري مقرتحات حتسني ادارة التطوع يف العام القادم
مراجعة اجراءات ونظام حوكمة التطوع بشكل سنوي وعمل التعديالت الالزمة واخذ موافقة االدارة
العليا عليها
• العمل على حتديث قاعدة البياانت بشكل مستمر داخل منصة العمل التطوعي ابلبياانت
الواردة من قبل االدارات املختلفة واملتطوعني.
• التنسيق والتواصل مع االدارات املختلفة ملأل منوذج تقييم االحتياجات التطوعية.

• التنسيق مع مدير ادارة التطوع وادارة القسم لفرصة التطوع واملتطوع ،من اجل طرح املبادرة
التطوعية يف املنصة.
منسق
التطوع

• تنسيق عقد اللقاء التعريفي والدورة التقدميية للمتطوعني مع الوزارة.
• التواصل املستمر مع املتطوع واملسؤول عن التطوع يف ادارة القسم.
• متابعة اداء املتطوع وساعات التطوع واصدار شهادات التطوع.
• التواصل مع ترشيحات املتطوعني احملتملني اجلدد.
• عقد املقابلة الشخصية مع املتطوع

 الواجبات الوظيفية ملوظفي إدارة التطوع: قيادة املتطوعني وحتفيزهم املساعدة يف معاجلة املشكالت اليت تؤثر يف املتطوعني تقدمي الدعم واملساندة ملساعدة املتطوعني يف التطور دعم وتطوير املتطوعني ومهاراهتم وكفاءاهتم عالقة إدارة التطوع مع االدارات االخرى:فيما يلي تفصيل عالقة إدارة التطوع مع إدارات االخرى يف اجلمعية وكيفية التواصل:
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 العالقة مع اإلدارة العليا:تتمثل االدارة العليا ابملدير العام وجملس االدارة ،العالقة بني إدارة التطوع واالدارة العليا تشتمل تقدمي التقارير السنوية
والنصف سنوية عن أداء االدارة متضمنة مؤشرات األداء .وتتواصل إدارة التطوع مع املدير العام وجملس االدارة يف إقرار
التعديالت على نظام حوكمة التطوع وتوظيف املوظفني اجلدد لإلدارة.
 العالقة مع االدارات األخرى:تتمثل يف املراحل التالية:
▪ إرسال وثيقة تقييم االحتياج من املتطوعني والوصف الوظيفي لفرصة التطوع ليتم مألها الكرتونياً من قبل
اإلدارات وارساهلا إلدارة التطوع بعد مألها إلدخاهلا ضمن املبادرات املتاحة للجمعية.
▪ التنسيق مع االدارة إلرسال شخص ممثل حلضور املقابلة الشخصية مع املتطوع احملتمل
▪ التنسيق مع اإلدارة لعقد الدورة التقدميية للمتطوع.
▪ متابعة املتطوع من خالل املسؤول عن فرصة التطوع.
الفصل العاشر :االستقطاب والتسكني
 آليات االستقطاب والتسكني:▪ مجع البياانت ومعرفة حجم احتياج اجلمعية من املوارد البشرية.
▪ معرفة الفرص التطوعية.
▪ االعالن عن الفرص التطوعية عرب منصة العمل التطوعي يف وزارة املوارد البشرية
▪ الفرز واالختيار من املتقدمني حسب االحتياج واألهلية.
▪ إجراء املقابالت الشخصية.
▪ تسجيل املتطوعني واالتفاق معهم.
▪ تسكني املتطوع وتوقيع العقد.
▪ احتساب ساعات التطوع والقيمة التقديرية إلسهامات املتطوعني واضافتها يف املنصة.

 قنوات االستقطاب:▪ املوقع الرمسي للجمعية
▪ بوابة منصة العمل التطوعي.
▪ مواقع التواصل االجتماعي للجمعية
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▪ عرب رابط التسجيل.
الفصل احلادي عشر :امليثاق االخالقي للتطوع.
 .1اهلدف
 يهدف هذا امليثاق إىل توضيح القوانني والقيم واملبادئ اليت حتكم العمل التطوعي ،وحتدد سلوك املتطوعنيوواجباهتم ،وحتفظ حقوقهم يف أثناء العمل التطوعي من خالل سياسة اجلمعية والبيئة اليت يعمل هبا.
 .2النطاق
أ -املوظفني.
ب -املتطوعني
ت -املقاولني
ث -الشركاء

 .3املسؤوليات:
هذه السياسة اليت تعمل هبا اجلمعية يف إدارة املتطوعني تقع حتت مسؤوليات إدارة التسويق وتطوير األعمال
حيث هي اإلدارة املعنية ابلتطوع وتقوم بتطويرها ومتابعة تنفيذها وقد حددت العديد من املسؤوليات حيث
جيب أن يلتزم املتطوع من خالل هذه السياسة ابلعناصر التالية:

▪ االخالقيات األساسية.

▪ االلتزام ابلشريعة اإلسالمية.
▪ احرتام أنظمة اململكة العربية السعودية والتقيد هبا.
▪ احتساب نية عمل اخلري ومراقبة هللا يف السر والعلن.
▪ التكامل مع املتطوعني والعاملني يف اجلمعية.
▪ حتمل أمانة املسؤولية.
▪ الوالء للمؤسسة ،واحلفاظ على مسعتها
▪ احملافظة على خصوصية بياانت الزمالء واجلمعية واملستفيدين.
▪ االبتعاد عن تبادل املصاحل الشخصية.
▪ احملافظة على بيئة العمل ومكوانهتا
▪ صدق االلتجاء إىل هللا بطلب التوفيق والسداد وحتصيل ما يرضيه سبحانه
الفصل الثالث عشر :مراحل العمل يف وحدة التطوع.
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 أوالً :التسجيل:▪ تبدأ مرحلة التسجيل من خالل قنوات االستقطاب ومنصة العمل التطوعي أو ابحلضور وتعبئة منوذج
التسجيل املوجود.
▪ تقوم وحدة التطوع إبرسال رسالة على بريد املتقدم للتطوع اإللكرتون ابملوافقة على تسجيله،
وانضمامه لفريق األعمال التطوعية ابجلمعية ،ويف هذه الرسالة يتم حتديد موعد حضور املتطوع ملقر

اجلمعية.
 اثنياً :املقابلة الشخصية:تقوم وحدة التطوع بعمل مقابلة شخصية لكل متقدم للمشاركة يف األعمال التطوعية ،يتم من خالهلا حتديد

مالئمة املتطوع للمجال الذي اختاره أو يرشح جملال آخر ،وكذلك الوقت وماهية العمل ومواصفاته.
ومن خالل املقابلة يتضح ما يلي:
• قياس مدى جدية املتقدم
• قياس مدى االنضباط واستعداده للعمل التطوعي
• ترسيخ مبدأ روح االنتماء عند الشخص املشارك للعمل
• االتفاق على قيم العمل التطوعي ،من خالل التعاون والنظام ودقة تنفيذ املهمة
• دراسة الصفات الشخصية للمتطوع

• مطابقة األوراق الرمسية (من اهلوية وغريها)
اثلثاً :اللقاء التعريفي واهلدف من هذا اللقاء:
• تعرف املتطوع على اجلمعية وبيئة العمل التطوعي
• استعراض برامج اجلمعية وجماالت التطوع
• التعرف على رؤية ورسالة اجلمعية وأهداف العمل التطوعي
• آلية العمل التطوعي وفق اهليكل اإلداري والتنظيمي
رابعاً :التعاقد( :ويقصد به ميثاق التطوع أو العقد يف حال التوظيف لألعمال التطوعية املومسية)
• يقوم املتطوع بقراءة العقد ،مث ابلتوقيع عليه ،ويتم من خالله حتديد األعمال التطوعية اليت سيشارك فيها ،ويف
أي جمال
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خامساً :الدورات التدريبية:
اهلدف من الدورات التدريبية ،تعريف املتطوع ما يلي:
• التعرف على الفريق الذي يعمل من خالله
• اإلدارة واملرجعية اليت يتبع هلا أثناء العمل
• أعضاء الفريق الذي يتعاون معهم أثناء تنفيذ مهام العمل
• توضيح أهداف العمل الذي يتطوع لتنفيذه
• مراحل وخطوات التنفيذ ،وآليات االستالم والتسليم والوقت احملدد
• تسليم املتطوع األدوات واالحتياجات والبطاقات والزي الرمسي
سادساً :البدء يف العمل التطوعي:
بعد التجهيز لكل فرد من أفراد العمل التطوعي ،يتم:
• حتديد الوقت ،حتديد املكان والية العمل .يف املنصة.
سابعاً :املوافقة على األنظمة يف العمل التطوعي:
• بعد توقيع املتطوع على وثيقة العمل التطوعي فإنه ملزم بكل ما ورد يف هذه الالئحة من واجبات ومهام
ومسؤوليات.
الفصل الرابع عشر :الفرص التطوع.
الفرص التطوعية:
• يتم تصميم الفرص التطوعية مبا خيدم أهداف اجلمعية ويشرك املتطوعني يف حتقيقها
• يتم عرض الفرص التطوعية يف املنصة للراغبني يف املشاركة.
• يتم تصميم الفرص وفرزها بشكل متنوع لتالئم اهتمامات ،ومهارات املتطوعني املختلفة
• يتـم تصميـم فـرص تطوعيـة فرديـة ،وأخـرى علــى شــكل مشــاريع تتــاح للفــرق التطوعيــة الراغبــة فــي املشاركة عرب
املنصة.
الفرق التطوعية:
▪ يتم قبول الفرق التطوعية بناء على الفرص التطوعية املتاحة من قبل اجلمعية.
14
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• فــي حــال رغبــة فريــق تطوعــي للعمــل مــع اجلمعية بفكــرة أو مشــروع جديــد مــن غيــر مــا هــو وارد فــي الفـرص
التطوعيـة ،فيتـم تقدمي الفكـرة أو املشروع ابلتفصيـل إلـى إدارة التطـوع،
وتقيـم بنـاء علـى اآليت:
▪ أن يكون العمل متوافقاً مع أهداف اجلمعية ،ويصب يف رسالتها ورؤيتها
▪ اال يتعارض العمل مع برامج اجلمعية االخرى أو مكرراً
أن يكون العمل قابالً للتطبيق ضمن قدرات اجلمعية املادية واللوجستية
▪ أن يتــم تقــدمي العمــل ابســم مجعية العناية مبساجد الطرق عرب املنصة والفريــق املنفذ
▪ أن يتم االلتزام خالل كافة املراحل االعداد ،والتنفيذ أبنظمة اجلمعية ،وآداهبا ،وأخالقها
• إجراءات متعلقة ابلفرق التطوعية تسجيل الفرق التطوعية:
يف حال طلب التسجيل لفرصة تطوعية موجودة ،ومتاحة من قبل إدارة التطوع تتم االجراءات االتية:
▪ تعبئة منوذج التسجيل اخلاص ابلفرصة ابملنصة.
▪ مقابلة مسؤول الفريق للتأكد من مناسبة الفريق ،وقدرته على أداء العمل.
▪ املوافقة وبدء العمل ،أو االعتذار ،والبحث عن فرق أخرى.
الفصل اخلامس عشر :التوجيهات يف بيئة العمل.
التوجيهات يف بيئة العمل:
▪ التنسيق واملشاورة مع منسق التطوع يف حال الرغبة بتمديد أو تقليص مدة التطوع ابجلمعية
▪ اخبار مشرف العمل التطوعي يف حال مغادرة مقر التطوع قبل انتهاء مدة التطوع أو تنفيذ املهمات املوكلة
لك.
▪ القيام إببالغ مشرف العمل التطوعي مباشرة يف حال ظهور أي مشكلة تواجهك.
▪ االلتزام أبوقات احلضور واالنصراف خالل مدة أداء العمل التطوعي.
▪ االمتناع عن أي سلوك قد يؤدي اىل التأثري سلباً على مسعة اجلمعية.
▪ احلرص على احلفاظ على ما يتم تسليمة من عهد وادوات ونظافة وسالمة املرافق اليت يتم استخدامها لتنفيذ
املهمة التطوعية
▪ االمتناع عن التدخني أثناء أتدية املهام التطوعية.
▪ اتباع أي تعليمات متعلقة ابألمن والسالمة من إدارة اجلمعية.
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الفصل السادس عشر :حقوق وواجبات املتطوع
حقوق املتطوع:
▪ التعامل معه ابحرتام وثقة وشفافية ،وأن جهوده تساهم فعلياً يف حتقيق أهداف اجلمعية.
▪ اطالعه بطريقة مهنية وواضحة على مناخ اجلمعية وتنظيمها واملعلومات الضرورية للقيام مبهامه
▪ مساعدته على إبراز قدراته ومواهبه.
▪ إدماجه يف العمل ،والعمل على توظيف طاقاته وقدراته لالستفادة منها أبكرب قدر.
▪ تقدمي التوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام ابملهام املنوطة به وبكفاءة وفعالية
▪ عدم االلتزام أبي حقوق مالية سوى ما يرتتب من مصروفات الزمة لتسيري العمل ،على سبيل املثال ال احلصر
" تذاكر سفر أو مصروفات نثرية"
واجبات املتطوع:
▪ االلتزام ابلقوانني واالهداف اليت حتددها اجلمعية.
▪ احملافظة على سرية املعلومات يف اجلمعية ،وأدوات العمل اليت حبوزته ،وموارد اجلمعية.
▪ التعاون واملبادرة واالستعداد للعمل التطوعي ،والعمل ضمن فريق واحد.
▪ االلتزام ابلعمل التطوعي كااللتزام أبخالقيات املهنة والتعامل معها مبثابة العمل الرمسي.
▪ املشاركة يف األنشطة والفعاليات التطوعية.
▪ حسن التعامل مع اآلخرين
▪ عدم املطالبة أبي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية.
▪ القيام ابلعمل املنوط به على أكمل وجه ،وتقبل توجيهات املسؤولني يف اجلمعية.
▪ عدم احتكار اخلربات واملهارات وحماولة ايصاهلا جلميع املتطوعني من الزمالء
▪ ال يستغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية أو أهداف أخرى
الفصل السابع عشر :تقييم أداء املتطوعني
تقييم أداء املتطوعني:
▪ بعـد أداء العمـل التطوعـي يرسـل منوذج تقييـم متطـوع إلـى االدارة ،أو القسـم التـي تطـوع فيهـا ،ليتـم تعبئتـه
▪ تقوم إدارة التطوع إبدراج نتائج التقييم ،وأبرز املالحظات يف ملف املتطوع.
▪ تراعى نتائج التقييم ،املالحظات املسجلة على املتطوع عند تقدمه للتطوع مرة أخرى.
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معايري تقييم املتطوعني من خالل:
▪ الوقت الذي يعطيه للمؤسسة
▪ مدى االستجابة والتعاون
▪ سلوكيات املتطوع
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الفصل الثامن عشر :وسائل تعزز انتماء املتطوع للجمعية.
وسائل تعزز انتماء املتطوع للجمعية:
▪ تكليف املتطوع بـ اعمال تتفق مع قدراته وإمكانياته
▪ تعريف املتطوع ابلفوائد اليت سيحققها من عملة التطوعي
▪ إشعار املتطوع أبن جهده يف صلب عمل اجلمعية وليس هامشها.
▪ االعرتاف الدائم بـ إجناز املتطوع وعطاءه من خالل خطاابت الشكر والثناء املباشر يف املناسبات
▪ اشراك املتطوع يف التخطيط لعمل الوحدة من خالل استشارته وااتحة الفرصة ألبداء رأيه
▪ إزالة العقبات االدارية والفنية اليت من املمكن ان تعيق املتطوع عن اداء عمله
▪ وضوح الواجبات واملسؤوليات املطلوبة من املتطوع
▪ املساندة واالرشاد والتوجيه للمتطوع اثناء عمله.
▪ وضوح املرجعية املسؤول املباشر.
الفصل التاسع عشر :إهناء خدمات املتطوع.
حيق ملدير التطوع إهناء خدمات املتطوع خالل فرتة تطوعه ابجلمعية يف احلاالت التالية:
▪ خمالفة أنظمة وقوانني اجلمعية والتعليمات املعمول هبا
▪ إذا أخفق املتطوع يف أداء الرسالة اىل حد غري مرضي وفق تقرير يعده عنه رئيسه املباشر
▪ عدم تقبله أو تنفيذه للتوجيهات اليت يتلقاها من رؤسائه
▪ استغالل تطوعه يف اجلمعية لتحقيق مصاحل شخصية غري مشروعة
▪ إثـارة املشكالت ضمـن فريـق العمـل الـذي يعمـل بـه ،ممـا يؤثـر سـلبا علـى مصلحـة العمـل التطوعـي ،وبرامـج
اجلمعية ،وسـري العمـل بـه.
الفصل العشرون :املسؤوليات واملراجع
املسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع األفراد الذين يتولون عملية التطوع والتقيد مبا ورد فيها  ,ويشجع
أولئك الذين يستخدمون يف عملية التطوع على توقيع مدونة القواعد األخالقية والسلوك املهين
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رقم اإلصدار2 :

اتريخ اإلصدار2020/11/01:

تطوع-س07-

املراجع :اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع (

) ويف دورته (

) هه السياسة وحتل هذه السياسة حمل

مجيع سياسات إدارة املتطوعني املوضوعة سابقاً
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سياسة تنظيم العمل التطوعي

رقم اإلصدار2 :

اتريخ اإلصدار2020/11/01:

تطوع-س07-

