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آلية إدارة المتطوعين
آليات

رؾذد عًؼٍخ انزضمٍف انذٔائً ( دٔائً ) انٍخ نهؼًم انزؽٕػً ٔانزً رٓذف انً :
-1

أصش انًشبسكخ فً انؼًم انزؽٕػً ػهى انفشد فً ًَٕ لذسارّ ٔاداسرّ .

-2

أصش يشبسكخ األفشاد ٔانًغزًغ فً انزغٍٍشاد انزً رزى نهًغزًغ يٍ خالل عًؼٍخ دٔائً.

-3

ٌشثػ يب ثٍٍ انغٓذ انؾكٕيً ٔعًؼٍخ دٔائً نزؾمٍك ْذف ٔاؽذ .

-4

ؽبعخ انًغزًغ نهزمهٍم يٍ االخؽبس االعزًبػٍخ ٔانسهٕن انسٍئخ .

-5

اسزكًبل انُمص فً انخذيبد االعزًبػٍخ .

-6

انزمشٌت ثٍٍ انؽجمبد االعزًبػٍخ يٍ خالل انزؼشف ػهى انظشٔف انزً ٌؼٍش فٍٓب كم يُٓى .

-7

رًٍُخ يمذسح انًغزًغ ػهى يسبػذح َفسّ ػٍ ؼشٌك انغٕٓد انزً ٌجزنٓب انًزؽٕػٌٕ .

ششٔغ انمجٕل انًؽهٕة رٕفشْب فً انًزؽٕع
 -1أٌ ٌكٌٕ نذٌّ ٌْٕخ ٔؼٍُخ أ ٌْٕخ يمٍى .
 -2أٌ ال ٌمم ػًشِ ػٍ ( )16ػبيب ٔ ال ٌضٌذ ػٍ ( )77ػبيب .
 -3أٌ ال ٌزؼبسض ػًهّ األسبسً يغ ػًهّ انزؽٕػً ٔاؽزسبة االعش ػُذ اهلل رؼبنى.

انزضايبد انًزؽٕع
 -1انؾعٕس ٔ االَزظبو أصُبء ػمذِ انزؽٕػً .
 -3انزمٍذ ثبألٔايش ٔ انزؼهًٍبد انصبدسح انٍّ ٔ ػذو االيزُبع ػٍ أداء انؼًم انًكهف ثّ أٔ سفط االسزًشاس فٍّ ثغٍش ػزس .
 -4االنزضاو ثبنصذق ٔ األيبَخ ٔ ػذو افشبء األسشاس انؼًم انًكهف ثّ .
 -5االنزضاو ثبنسهٕن ٔ اَداة انؼبيخ ٔ اؽزشاو سإسبإِ ٔ صيالئّ .
 -6اشؼبس انغًؼٍخ ػٍ أي رغٍٍشاد رؽشأ ػهى ػُٕاٌ ػًهّ أٔ سكُّ .
 -9انؾفبؾ ػهً انًؼهٕيبد انزً رزؼهك ثبنغًؼٍخ .

رؽجٍك ٔظبئف اداسح انًٕاسد انجششٌخ نٕظغ اعشاءاد يزبثؼخ انًزؽٕػٍٍ:
ٔظبئف
رؾذٌذ االؽزٍبعبد
انزؽٕػٍخ
رؾهٍم انٕظبئف
االسزمؽبة
االخزٍبس
انزؤٍْم نهؼًم
اإلششاق ٔانزٕعٍّ
انزفٌٕط ٔ انزًكٍٍ
رٍٓئخ ثٍئخ انؼًم
رمٍٍى األداء
ثبسزًشاس
انًسبءنخ
انزذسٌت
انزؾفٍض
انزؼٌٕط
آَبء انؼًم
دػى انشٔػ انغًبػٍخ

اعشاءاد شئٌٔ انًزؽٕػٍٍ
ٌشسم نًسئٕل شئٌٔ انًٕظفٍٍ يٍ أي اداسح نذٌٓب أػًبل رؽٕػٍخ رشغت اسُبدْب انى
يزؽٕػٍٍ
انزؾذٌذ انذلٍك نهؼًم انزؽٕػً انًؽهٕة ( ٔصف رؽٕػً ) – ٔ رؾذٌذ دلٍك نًٕاصفبد
انًزؽٕع انًؽهٕة نهمٍبو ثّ – رؾذٌذ ٔلذ َٓبٌخ انؼًم انًؽهٕة
يمبثالد شخصٍخ ( ثُظبو ٔاظؼ ٔ يؾذد ٌزى يٍ خالنٓب انؾصٕل ػهى يؼهٕيبد يؾذدح )
ٌزى اخزٍبس انًزؽٕع نهؼًم ثُبء ػهىٔ :عٕد اؽزٍبط ،يؼشفخ رؾهٍم انٕظبئف ٔ يٕاصفبد
انًزؽٕػٍٍ يٍ االسزمؽبة ،صى سغجخ انًزؽٕع ٔ اسزؼذادِ ،نٓزا انؼًم ثبنزاد
رؼشٌف انًزؽٕع ثكم يب ٌزؼهك ثغًؼٍخ دٔائً – رؼشٌفخ ثكم يب ٌزؼهك ثبنؼًم انزؽٕػً
انًؽهٕة
سثػ انًزؽٕع ثبنشخص انًسئٕل ػُّ – ارفبلٓى ػهى آنٍخ انًزبثؼخ ٔٔلزٓب
اػؽبء انًزؽٕع يب ٌؾزبعّ يٍ يسئٕنٍبد ٔ صالؽٍبد
رٕفٍش انذػى انكبفً إلَغبص انًًٓخ يضم يكزت ٔ ؽبست ٔغٍشْب يٍ انًسزهضيبد .
يمبسَخ انؼًم انًُغض يٍ خالل انًزبثؼخ ثبنؼًم انًؽهٕة فؼهٍبً ٔ يُبلشزّ
ٌٕظؼ نهًزؽٕع أَّ ٌزؾًم يسئٕنٍخ ارًبو يب نزضو ثّ ٔ يسئٕنٍخ أخؽبئّ
رذسٌت انًزؽٕػٍٍ ػهى األػًبل انًؽهٕة يُٓى رُفٍزْب نصبنؼ عًؼٍخ دٔائً – دػٕرٓى
نهًشبسكخ فً ثشايظ رذسٌت ٔ رؽٌٕش ػبيخ
االْزًبو ثؼًم انًزؽٕع – شكشِ ػهى انزمذٌى فً اإلَغبص – رسٍٓم انؼمجبد
رمذٌى ْذاٌب أٔ يكبفآد ؽست انؾبعخ ٔ اإليكبٍَخ – دفغ انُفمبد انزً رؾًهٓب انًزؽٕع نهؼًم.
رسهٍى انؼًم نهشخص انًسئٕل ثًزبثؼخ انًزؽٕع – رٕعٍّ خؽبة شكش ٔ ْذٌخ
ديظ انًزؽٕع ثبنؼبيهٍٍ – ثُبء ػاللخ ثٍٍ انًزؽٕع ٔ اإلداسح

مواصفات نظام اإلجراءات و المتابعة المثالي:
 )1ثسب ؼخ اإلعشاءاد ٔ :انًمصٕد ثٓب ػذو رؼمٍذ انؼًهٍخ اإلداسٌخ انزً ٌٕكم ثٓب انؼًم انى انًزؽٕع أٔ ٌزى اسزالو انؼًم يُّ
ثؼذ أٔ أصُبء اَغبصِ.
 )2رسٍٓم رؼبٌٔ انًزؽٕػٍٍ يغ ثؼعٓى انجؼط إلَغبص ثؼط األػًبل ،يٍ خالل يُؾٓى لبػخ اعزًبػبد أٔ صبنخ خبصخ
ثًسبػذاد فٍُخ كبنؾبست ٔ انؽبثؼخ .
 )3رسٍٓم آنٍخ انًًٓخ انًؽهٕثخ ثؾٍش ٌؼًم انًزؽٕع يٍ داخم عًؼٍخ دٔائً أٔ يٍ خبسعٓب .
ٔ )4عٕد شخص يكهف ثبالرصبل ٔ انزُسٍك انكبيم يغ انًزؽٕػٍٍ فً كم يب ٌٕكم انٍٓىْ ٔ .زا انشخص نؾسبسٍخ انذٔس انزي
ٌمٕو ثّ الثذ يٍ رٕفش يٕاصفبد يؾذدح فٍّ ًْٔ:
-

ٌذسن أْذاف عًؼٍخ دٔائً ٔ َظبيٓب َٔشبؼٓب.

-

ٌؾسٍ انزؼبيم يغ يخزهف ششائؼ انًزؽٕػٍٍ .

-

لبدس ػهى اؽذاس انزكبيم ثٍٍ انًزؽٕػٍٍ ٔ رفؼٍم ؼبلبرٓى ثشكم فشدي أٔ عًبػً

-

لبدس ػهى انشلبثخ ٔ انًزبثؼخ انزً ال رسئ انى انًزؽٕػٍٍ

-

ٌجبدس انى يزبثؼخ انًزؽٕػٍٍ ٔال ٌُزظش االرصبل يُٓى

رمسٍى انؼًم انى يٓبو ٔ أَشؽّ صغٍشح ٌزى اَغبصْب فً فزشاد يزمبسثخ ٔ ثشكم يهؾٕؾ ٌضٌذ يٍ ؽًبط انًزؽٕػٍٍ ٔ اَزًبئٓى
ثذالً يٍ انًٓبو انكجٍشح ٔ انؽٌٕهخ.
ػهى عًؼٍخ دٔائً أٌ رشاػً انمبئًخ انزبنٍخ كبعشاءاد:
√ رؾذٌذ انؼًم انًؽهٕة ثذلخ ٔػذ رشن انًزؽٕع ػشظّ نالعزٓبد
√ رؾذٌذ انشخص انًزؽٕع ثذلخ – فال ٌفٕظّ نغٍشِ –
√ رؾذٌذ انشخص انزي سٍزبثغ انًزؽٕع ( انًشعؼٍخ اإلداسٌخ )
√ االرفبق انٕاظؼ ػهى ٔلذ اَزٓبء انؼًم ٔ رسهًٍّ يُغضاً
√ اإلرفبق انٕاظؼ انًكزٕة ػهى عذٔل ثًٕاػٍذ انًزبثؼخ
√ االرفبق انٕاظؼ انًكزٕة ػهى ؼشٌمخ انًزبثؼخ :ثبنٓبرف – ثبنجشٌذ اإلنكزشًَٔ – ثبالعزًبػبد ..انخ
√ ؼشٌمخ اسزالو انؼًم ثؼذ اَغبصِ ،كٍف ٌسهىٔ ،يزى ٌسهى ٔ ،يبرا ٌسهى ( فٕارٍش أٔ رمبسٌش ) ٔ نًٍ ٌسهىٔ ،أٌٍ ٌسهى ؟
√ اسسبل خؽبة شكش أٔ رمذٌش نهًزؽٕع
√ االْزًبو ثزؼٌٕط انًزؽٕع ػٍ انُفمبد انزً رؾًهٓب شخصٍبً.

خطة عملية للمتابعة:
ثؼذ ركهٍف انًزؽٕع انًؾذد ثبنؼًم انًؾذدٌ ،ؼمذ اعزًبع ثٍٍ انًسئٕل ػٍ يزبثؼخ انًزؽٕع يٍ لجم عًؼٍخ دٔائً ٔثٍٍ
انًزؽٕػٌٍٍ ٔ ..زى االرفبق ػهى أٔلبد انًزبثؼخ ٔ ؼشٌمزٓب ..يضم:
 )1ارصبل أسجٕػً – رؾذٌذ ٌٕو – رؾذٌذ انسبػخ – رؾذٌذ يذح االرصبل – رؾذٌذ انًؽهٕة فٍّ
 )2اعزًبع شٓشي – رؾذٌذ انٍٕو ٔ انزبسٌخ – رؾذٌذ ٔلذ انجذاٌخ ٔ انُٓبٌخ – رؾذٌذ انًؽهٕة فٍّ
 )3سسبنخ ثشٌذ انكزشًَٔ ؽست االؽزٍبط
 )4نمبءاد لصٍشح يٍذاٍَخ نهًزبثؼخ ؽست انؾبعخ – رؾذٌذ انًٕػذ ٔ انًكبٌ
 )5رمبسٌش دٔسٌخ يخزصشح.

