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 مقدمة

 وبعد  واملرسلني،احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

والتنمية  املوارد البشرية( صادر من وزارة 1698)م برتخيص رقم 2020هـ/ 1441مت تأسيس مجعية إحسان عام 

تنظيم  ألجل املتطوعني،إدارة سياسة وقد حرصت اجلمعية على إعداد  هـ،14/5/1441بتاريخ االجتماعية 

 وذلك عن طريق توضيح واجبات وحقوق كال الطرفني.  جلمعية باملتطوعني بها،عالقة ا

 ونسأل اهلل التوفيق
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 سياسة إدارة املتطوعني

 :النطاقأواًل: 

والتزامات اجلمعية جتاه  املتطوع،وحقوق وواجبات حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة لعملية التطوع 

 املتطوع.

 أنواع التطوع:ثانيًا: 

 مستمر،بشكل  مستعدًا لتأدية اخلدمة أو اخلدمات اليت يعهد له مبباشرتهاتطوع دائم: أن يكون املتطوع -1

 أو متى طلب منه ذلك. األمر،مع التزامه بالعمل امليداني أو التواجد مبقر اجلمعية إذا لزم 

 حمددة،زمنية أو فرتات لفرتة أو اخلدمات اليت يعهد له مبباشرتها  املتطوع اخلدمةأن يؤدي تطوع مؤقت: -2

 سواء داخل مقر اجلمعية أو خارجها. .معني فقط أو جلملة فعاليات حمددة أو لنشاط

 تطوع:ملا ثالثًا: طبيعة املهام املكلف بها

وحبسب جنس املتطوع  والعملية،هالتهم وخرباتهم العلمية املتطوعني حبسب مؤ اجلمعية تصنيفتتوىل إدارة  

)رجال/نساء( , وتقسيم جمموعة املتطوعني وإسناد األعمال هلم بعد احلصول على موافقتهم املكتوبة , ويشمل 

 على سبيل املثال ال احلصر , األعمال التالية: -العمل التطوعي جبمعية إحسان للخدمات القانونية

 نية.اخلدمات امليدا-1

 البحث القانوني.-2
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 دراسة احلالة.-3

 التدريب والتأهيل. -4

 التواصل مع املستفيدين من خدمات اجلمعية.-5

 إعداد الفاعليات واملبادرات. -6

 تكوين ورش العمل. -7

 املهام األخرى اليت حيددها األمني العام أو املدير التنفيذي للجمعية.-8

 حقوق املتطوع:رابعًا: 

بالقيام مبهام حتتاج إىل مبالغ  على تكليف املتطوع املصاريف املادية املرتتبةتلتزم اجلمعية بتحمل مجيع -1

 على سبيل املثال ال احلصر " تذاكر سفر أو مصروفات نثرية" إجنازها،مالية ألغراض 

مؤهالته وطبيعة املهام املكلف تلتزم اجلمعية بتوفري دورات تدريبية وتأهيلية مناسبة للمتطوع تتوافق مع -2

 بها.

 تلتزم اجلمعية بتوفري األدوات الالزمة لتمكني املتطوع من القيام باألعمال املكلف بها.-3

وتسهيل مهمة  بإجنازها،بتقديم املعلومات الالزمة للمتطوع بشأن طبيعة األعمال املكلف  اجلمعية،تلتزم  -4

 األخرى.واملؤسسات واجلمعيات املتطوع يف التعامل مع اجلهات احلكومية 

ومبا يتناسب مع مؤهالته الشخصية  واضح،باملتطوع القيام بشكل  املهام املنوط اجلمعية بتحديدتلتزم  -5

 على ذلك.وأخذ موافقة املتطوع  والعلمية،
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و التميز عن األعمال اليت يقوم بإجنازها على الوجه األكمل  شهادات التقديراملتطوع  اجلمعية مبنحتلتزم -6

 منح املتطوع شهادة تقدير  للمتطوع عن إجنازاته خالل مدة التطوع.وويف الفرتة احملددة هلا, 

احلضور  وكذاتلتزم اجلمعية بأن ختصص للمتطوع املتميز فرصة حلضور فاعليات اجلمعية السنوية --7

 اليت تكون اجلمعية طرفًا فيها. واملشاركة يف املبادرات 

وذلك مقابل ما يقدمه هلا من  مناسبًا،حبسب ما تراه  مكافأة رمزيةجيوز للجمعية أن متنح املتطوع -8

 التطوع.فرتة  مشاريع خاللأو املشاركة يف مبادرات أو  خدمات،

 تلتزم اجلمعية باحتساب ساعات العمل التطوعية يف منصة التطوع.  -9

 واجبات املتطوع:خامسًا: 

 اجلمعية والفئاتوعمالء  كافة أعضاء العامة معأن يتحلى باخللق احلسن واملظهر الالئق واآلداب -1

 العالقة.املستهدفة واجلهات ذات 

عالية يف إطار  بكفاءة وجودةإليه  املهام املنوطة ية وتنفيذاملسؤولأن يظهر املتطوع االستعداد التام بتحمل -2

 روح الفريق الواحد.

الزمالء من املتطوعني وموظفي اجلمعية واجلهاز  التعاون معبالنفس والقدرة على  املتطوع بالثقةأن يتحلى -3

 التنفيذي وكافة اجلهات املتعامل معها خارج اجلمعية.

اخلاصة  اجلمعية للدعايةمصلحة أو منفعة شخصية أو استغالل نشاط  حتقيقاملتطوع أال يكون هدف -4

 ألغراض مادية أو معنوية. لنفسه
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واملوارد املادية اليت تسلم إليه أو ختصص  ممتلكات اجلمعية واألدواتعلى  املتطوع باحلفاظأن يلتزم  -5

 لالنتفاع بها سواء بشكل شخصي أو مجاعي.

الشخصية  اجلمعية واملعلومات اخلاصة مبشاريع العمل واملعلوماتعلى أسرار  حلفاظاملتطوع باأن يلتزم -6

 التنفيذي.جلميع أعضاء اجلمعية وجملس إدارتها وجهازها 

 اجلمعية،أي مبالغ نقدية أو قيم أخرى بدون إذن كتابي سابق من  عينية أوأن يلتزم بعدم حتصيل تربعات -7

 ع التربعات.ووفق اآلليات النظامية اخلاصة جبم

أن يلتزم بعدم اعطاء وعود للفئات املستهدفة من نشاط اجلمعية قبل احلصول على إذن كتابي من اجلهاز -8

 التنفيذي للجمعية.

كما ال  اجلمعية،ال حيق للمتطوع املطالبة بأي مبالغ مالية لقاء قيامه ببعض األعمال املكلف بها من قبل -9

 ة داخل اجلمعية طوال فرتة قيامه بالعمل التطوعي.حيق له املطالبة بأي مزايا وظيفي

 سادسًا: إنهاء خدمات املتطوع:

 حيق للجمعية انهاء خدمات ملتطوع يف احلاالت التالية: 

 وهي سنة قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني. عليها،إنهاء مدة التطوع املتفق -1

 عدم التزام املتطوع باحلضور الجتماعات اجلمعية ثالث مرات متتالية. -2

 مواعيدها. النوعية يفالتقارير  عدم إعدادعدم التزام املتطوع بتنفيذ املهام املكلف بها أو  -3

 فرتة من الفرتات. املتطوع خاللعدم حاجة اجلمعية لعمل -4
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 داء السنوي.املتطوع على تقدير ضعيف يف تقييم األ حصول -5

 أو إفشاء اسرارها أو العبث مبستنداتها ووثائقها. اجلمعية،إضرار املتطوع مبصاحل -6

 عالقة.خمالفة املتطوع مليثاق العمل التطوعي أو أي نظام من أنظمة اململكة ذو -7

 مصلحة شخصية مباشرة أو غري مباشرة. اجلمعية لتحقيقاستغالل نشاط -8

 :املسؤولياتسابعًا: 

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع األفراد الذين يتولون عملية التطوع التقييد مبا ورد 

 ويشجع أولئك الذين ُيستخدمون يف عملية التطوع على توقيع مدونة القواعد األخالقية والسلوك املهين. فيها.

 األحكام العامة: : ثامنًا

 عليها،وعلى املتطوع االلتزام باملدة املتفق  للتجديد،وال تزيد عن سنة قابلة  هر،شتقل عن  التطوع المدة -1

 ما مل يقدم عذر مناسب يف حال اعتذاره عن االستمرار يف العمل التطوعي.

و, يتم  مناسب،خيضع املتطوع لتقييم دوري كل شهر أو كل ثالثة أشهر حبسب ما تراه إدارة اجلمعية -2

 ل اجلهاز التنفيذي باجلمعية , وبعد أخذ آراء األعضاء واملستشارين داخل اجلمعية.إعداد التقييم من قب

على  حصول املتطوعويف حال  (،ضعيف -مقبول  -جيد جدًا - )ممتازيتم تقييم أداء املتطوع مبعالت تقدير -3

 جيوز للجمعية إنهاء التعاون مع املتطوع فورًا. متتاليتني،تقييم أداء )ضعيف( مرتني 
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 :املراجع 

 م.07/07/2020يف السياسة  االوىل( هذهيف دورته ) )الثاني(اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع  

 


