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مقدمة 

املستفيدينطموحاتتليبأنوحدهاتستطعلناالقتصاديةوقدراهتااملؤسساتمواردتعاظمتمهما
والذيالتطوعيلعملاأمهيةإىليشريالذىاألمراملتزايدة،التحدايتتلكغماريفبكياهناوترتقيمنها
اجلهودخاللهمنافروتتضاألدواربهتتكاملمبكانتهوالنهوضاجملتمعتنميةروافدمنأساسيرافديعد

والوطناإلنسانبناءلصاحلوالعطاءالبذلوروحوالتعاونالتآزرمعاينأبلغلتجسداألفكارحولهوتتالقى

مجيعيفلتطوعياالعملينظموهواملنظمةداخلاملتطوعنيإشراكعمليةتقننييفالدليلهذاويساعد
مساعدةاشأهنمناليتواإلجراءاتالسياساتمنجمموعةعلىحيتويحيثاملنظمة،وإداراتفروع
الطرفنيلكالافوشفواضحنظامحتتالعمليةهذهووضعالتطوعيالعملإبدارةابلقيامالتطوعكيان

املنظمةومبادئقيمويلخصومسؤولياتهحقوقهعلىالتعرفمناملتطوعمتكنحيث(واملتطوعاملنظمة)
.التطوعكيانجتاه
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:المصطلحات األساسية المرتبطة بالدليل

كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية بطوعه واختياره رغبة في خدمة المجتمع 

وتنميته
العمل التطوعي

كراً أو هو منسق أو مدير التطوع المتفرغ للتطوع سواًء أكان موظفاً بدوام كامل أم متعاوناً بدوام جزئي، ذ

.أنثى، وهو الذي يدير التطوع داخل المنظمة
مسؤول التطوع

.هو االحتياج الفعلي التطوعي داخل منظمة ما، ويحتاج إلى متطوع مؤهل ألداء المهام الواردة فيه الدور التطوعي

هو الدور التطوعي بعد تطويره ليكون متالئماً مع شريحة محددة من المتطوعين المحتملين، لغرض 

.استقطابهم وتسكينهم في هذا الدور في فترة زمنية محددة
الفرصة التطوعية

هام هي عمليات تحديد نطاق الفرصة التطوعية بدءاً من تحديد االحتياج التطوعي ومروراً بتحديد الم

.والمسؤوليات وطبيعة الفرصة والمخاطر المحتملة وانتهاًء بالمهارات والخبرات الالزمة
تصميم الفرص التطوعية

كل من يقدم عمالً تطوعياً دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي المتطوع

طه وتحدد يوضح الميثاق مجموعة القوانين والقيم والمبادئ التي تحكم قواعد العمل التطوعي، وتوضح شرو

ئة التي سلوك المتطوعين وواجباتهم، وتحفظ حقوقهم أثناء العمل التطوعي من خالل سياسة المنظمة والبي

.يعمل فيها

الميثاق األخالقي للمتطوع

ة يوضح الميثاق مجموعة القوانين والقيم والمبادئ التي تحكم قواعد العمل التطوعي من قبل المنظم

.ينومسؤولي التطوع، وتحدد مسؤولياتهم وواجباتهم، وتحفظ حقوقهم أثناء العمل التطوعي مع المتطوع

الميثاق األخالقي للمنظمة 

ولمدير التطوع

متطوعين منطلقات ورؤية المنظمة إلشراك الدليل تعريفي لكل متطوع سينضم إلى المنظمة، حيث يُوّضح

د وحقوق وواجبات المتطوع والسياسات واإلجراءات المرتبطة به ويحتوي كذلك على أهم النماذج التي ق

.يحتاج إليها

دليل المتطوع

م فرز هي أداة تساعد مسؤول التطوع على تحديد أنشطة التسويق واالستقطاب للفرصة التطوعية ومن ث

تم المتقدمين للفرصة التطوعية واتخاذ اإلجراء المناسب مع كل مرشح لشغل الفرصة التطوعية كما ي

يساهم استخدامها لمتابعة المتطوعين مع احتساب الساعات التطوعية الفعلية وما هو العائد المجتمعي الذي

.فيه المتطوعون، كما يشتمل على تحديد دوافع المتطوعين وربطها بالحوافز

أداة إدارة الفرص التطوعية

رص هم المتقدمون على الفرص التطوعية والذين تم إشعارهم بقبولهم المبدئي قبل تسكينهم على الف

.التطوعية
المتطوعون المحتملون

.هي العملية الرئيسية لربط المتطوع بالمنظمة وبالفرصة التطوعية ومديره المباشر التسكين

ي هي عبارة عن ورقة رسمية تثبت الجهد واالنجاز الذي قام به المتطوع، وتحدد المهام والمسؤوليات الت

.كانت لديه، وعدد ساعات التطوع التي تطّوع بها بالفعل
شهادة التطوع
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:حماور دليل السياسات واإلجراءات

التخطيط والتعزيز.1
تصميم الفرص واالستقطاب.2
الفرز والتسكني.3
التوجيه والتدريب .4
الدعم واإلشراف.5
التكرمي والتقدير.6
الفرق التطوعية.7
بطاقة التطوع .8
إهناء خدمات املتطوع .9
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والتعزيزالتخطيط:أوال

ورؤيتها يف إشراك املتطوعني ونشرها داخليا وخارجيامنطلقاهتاتلتزم املنظمة بتوضيح : 1.1سياسة 

:اإلجراءات
يقوم مسؤول التطوع بصياغة منطلقات ورؤية املنظمة يف إشراك املتطوعني مبشاركة اإلدارات داخل املنظمة.1
تقوم إدارة املنظمة ابعتماد املنطلقات والرؤية.2
عزيز ثقافة التطوع داخل وخارج يقوم مسؤول التطوع ابلتنسيق مع املركز اإلعالمي لنشر املنطلقات والرؤية ابلوسائل املناسبة مما حيقق ت.3

املنظمة 

ق مع احتياجاهتا تلتزم املنظمة بكتابة سياسات وإجراءات إدارية تنظم عمل وحدة التطوع داخل املنظمة ، مبا يتواف: 1.2سياسة 
.وتقوم إباتحتها ألصحاب العالقة ابلتطوع 

:اإلجراءات
تنظم عمل التطوع داخل يقوم مسؤول التطوع ابلتعاون مع اإلدارات املوازية واملتطوعون احلاليون والسابقون يف كتابة مسودة سياسات.1

.املنظمة من خالل ورش عمل أو لقاءات مباشرة 
ة إلدارة التطوع داخل يقوم مسؤول التطوع إبشراف قسم املوارد البشرية مبراجعة املسودة وصياغة السياسات واإلجراءات التفصيلي.2

.املنظمة 
ا يضمن حتقيق العدالة تقوم إدارة املنظمة مبراجعة واعتماد السياسات واإلجراءات مبا يتوافق مع توجهات املنظمة وقيمها املؤسسية ومب.3

.يف تكافؤ الفرص والتنوع يف الفرص التطوعية
.ى تطبيقها وتطويرهاتتيح املنظمة السياسات واإلجراءات جلميع املعنيني ابلتطوع وتتأكد من استيعاهبم وفهمهم وحتثهم عل.4
.يتم مراجعة السياسات واإلجراءات بشكل دوري ، مبا يضمن حتديثها وتطويرها بشكل مستمر.5



٩

قيام مبساندهتم لتحقيق األهداف تتبىن املنظمة نشر ثقافة التطوع بني العاملني وتبني أسباب ودوافع إشراكها للمتطوعني فيها وال: 1.3سياسة 
.املنشودة

:اإلجراءات
املنشورات،تدريبيةالدوراتال)املناسبةالوسائلابستخداماملنظمةوخارجداخلالتطوعثقافةلنشرخطةإبعدادالتطوعمسؤوليقوم.1

التطوعثقافةنشرويابملنظمةاملتطوعنيإلشراكالعاملنيتبينيضمنمبا(..،الدوريةاالجتماعات،االجتماعيالتواصلمواقع،
.خارجيا

وآلياتمتعددةأبساليبنظمةواملللمتطوعنياملتبادلةواملنافعاملتطوعنيإشراكمنواألسبابالدوافعالعاملنيلكافةاملنظمةإدارةتبني.2
.(وغريهااجلددللموظفنيالتوجيهيةوالربامجابلتطوعالتوعويةاملواد)مثالمتنوعة

.ةخمتلفأقساميفالتطوعيةالفرصمنعددوتصممالتطوعوحدةأهدافتصميميفالعاملنياملنظمةإدارةتشرك.3
عتمد يتضمن عمليات تكلف املنظمة مسؤولية إدارة وحدة التطوع إىل فرد متفرغ جزئيًا أو كلياً، وتقوم إبعداد وصف وظيفي م: 1.4سياسة 

.إدارة التطوع وال خيتلف عن إدارات املنظمة األخرى

:اإلجراءات

ويتمالوظيفيالوصفاقةبطمنوذجيفُتَضّمنوصالحياتوواجباتمهاماً لهوتسندالتطوعوحدةإلدارةتطوعمسؤولاملنظمةختتار.1
.املنظمةإدارةمنرمسيبقرارتعيينه

معوالتوصلسلسبشكلاعملياهتإدارةهلايضمنمبا،التنظيمياهليكليفمناسبموقعيفالتطوعوحدةبتسكنياملنظمةإدارةتقوم.2
.املنظمةداخلاإلداراتمجيع

رورية  إلدارة  وحدة التطوع  تلتزم املنظمة بتغطية مجيع االحتياجات املتعلقة ابلتطوع  ، وتعمل على توفري املوارد واملواد الض: 1.5سياسة 
.وفق خطة التشغيلية السنوية 

:اإلجراءات 
.لية السنوية للوحدة يقوم مسؤول التطوع إبشراف قسم املوارد البشرية  بتقدير احتياجات وحدة التطوع  بناء على اخلطة التشغي.1
.تقوم إدارة املنظمة مبراجعة اخلطة التشغيلية السنوية واعتمادها .2

.طة التشغيلية   تلتزم إدارة املنظمة بتوفري املبالغ املالية الكافية لتنفيذ الربامج واألنشطة واملبادرات املتضمنة يف اخل.3



واالستقطابتصميم الفرص : اثنيا
وع واليت تليب احتياج تقوم املنظمة بتوصيف دقيق لكل فرصة تطوعية بشفافية ووضوح، موضحًة املهام واملهارات املطلوبة من املتط: 2.1سياسة 

ة، حصل عليه من املنظماملنظمة، كما توضح هذه الفرص الفوائد والعوائد اليت تعود على املتطوع من هذه الفرصة وطبيعة اإلشراف والدعم الذي سي
.وحتليل املخاطر احملتملة وحتديد اإلجراءات اليت ستقوم ابختاذها لتخفيف أتثري هذه املخاطر

:اإلجراءات
.تياج التطوعي يقوم مسؤول التطوع إبشراف املوارد البشرية حبصر االحتياج التطوعي لإلدارات بشكل ربعي وفق منوذج حتديد االح.1
ربات املطلوبة ، السمات يقوم املسؤول املباشر لكل إدارة بتصميم الفرص التطوعية وفق النموذج املخصص ليشمل تفاصيل الفرصة املهام واخل.2

لتنفيذ افة لإلطار الزمين الشخصية للمتطوع ، الفوائد والدعم املقدم واملخاطر املتوقعة على املتطوع واملنظمة واإلجراءات االحرتازية هلا ابإلض
.الفرصة التطوعية 

.يقوم مسؤول التطوع ابستالم الفرص التطوعية املصممة من اإلدارات من خالل وسائل التواصل املعتمدة داخل املنظمة .3
من استهداف الشرحية املناسبةيقوم مسؤول التطوع ابلتنسيق مع املركز اإلعالمي لنشر الفرصة وتسويقها يف وسائل التواصل املناسبة واليت تض.4

.للفرصة التطوعية 
تطوعيةتعتمد املنظمة وسائل التواصل االجتماعي واألنظمة االلكرتونية يف استقطاب املتطوعني والتسويق للفرص ال: 2,2سياسة 

:اإلجراءات 
أفرادفيهايتواجداليتماكناأل،وهبااخلاصةواحملفزاتالدوافعوحتديد،تطوعيةفرصةلكلاملستهدفةالفئاتبتحديدالتطوعمسؤوليقوم.1

.الستقطاهبماألفضلوالطريقةالفئةهذه

ملتطوعني مع األخذ ابالعتبار ابملنظمة القنوات املناسبة والوسائل التقنية الفعالة لتسويق الفرص التطوعية واستقطاب احيدد مسؤول التطوع.2
. .وسياساهتا، ومدى توافق الوسيلة اإلعالنية مع قيم املنظمةميزانية املنظمة

.املتطوعنيواستقطابالتطوعيةالفرصلتسويقمسبقاً حتديدهامتواليتاملناسبةالوسائلاإلعالمياملركزمعابلتنسيقالتطوعمسؤوليستخدم.3
دى فاعليتها يف استقطاب لقياس مالوسائل املستخدمة الستقطاب املتطوعني بشكل دوريحيرص مسؤول التطوع و املركز اإلعالمي على تقييم.4

.املتطوعني 



الفرز والتسكني: اثلثا

ها بطريقة تالئم طبيعة الفرصة تطلب املنظمة املعلومات األساسية اليت ختدم تسكني املتطوعني يف الفرص التطوعية، ويتم تسجيل: 3.1سياسة 
.واملتطوعني احملتملني لتنفيذها

.عية املعلنة تقوم  املنظمة ابستخدام الوسائل املناسبة  للتأكد من مدى مالئمة املتطوعني احملتملني للفرصة التطو : 3.2سياسة  
:اإلجراءات 

لفرصة التطوعية وبني خربات يتم التحقق من مالءمة املتطوع للفرصة التطوعية من خالل املقارنة بني املتطلبات واالشرتاطات احملددة يف ا.1
.املتطوع السابقة من خالل سريته الذاتية أو أعماله السابقة 

)  صة التطوعية حبضور إذا كانت الفرصة تتطلب مزيدًا من التحقق فيتم اجراء مقابلة شخصية مع املتطوع للتحقق من مالءمته للفر .2
.( املسؤول املباشر ، مسؤول التطوع 

ية عالية، أو تتأكد املنظمة من خلو السجالت املدنية للمتطوعني من املخالفات األمنية، يف حال كانت الفرصة ذات حساس: 3.3سياسة 
.بطلب ذلكقامت اجلهات اإلشرافية

:اإلجراءات 
.التطوعيةالفرصتنفيذقبلاملدنيةسجالهتممنوالتحققاملتطوعنيلتسجيلالتطوعيالعملمنصةاملنظمةتعتمد.1
منالتحققراءاتإبجيقومالتطوعمسؤولفإن،تقينسببأليالتطوعيالعملمنصةيفمفعلحساباملتطوعلدىيكنملإذا.2

املعنيةاجلهاتمنبهاملوصىاإلجراءوفقاملدينسجله
ار مدى حساسية الفرصة تتخذ املنظمة اإلجراءات املناسبة للتأكد من التزام املتطوع ابملهام املوكلة إليه مع األخذ بعني االعتب: 3.4سياسة 

التطوعية سواء من خالل إلزام املتطوع بتوقيع اتفاقية وغريه 
صة مع توضيح أسباب ذلك، تعتمد املنظمة آلية للتواصل مع املتطوعني الذين مت رفضهم وإبالغهم ابالعتذار عن قبوهلم يف الفر :  3.5سياسة

.كما تدرس املنظمة إمكانية حتويلهم ملنظمات أخرى تناسب قدراهتم ومهاراهتم بعد أخذ اإلذن من املتطوعني
:اإلجراءات

العملمنصة،اإلمييل)املالئمةوالوسيلةاملناسبةابلطريقةقبوهلمعدمأبسبابالتطوعيةللفرصاملتقدمنيإبفادةالتطوعمسؤوليقوم.1
(..،التطوعية

قدراهتممعتتالءماليتتاملنظماإىلابلتوجهقبوهلميتمملالذيناملتطوعنيوتوصياألخرىابملنظماتعالقتهااملنظمةتستثمر.2
.بينهمالتنسيقيفوتساهموتوجهاهتم،



و تداوهلا مع أي تقوم املنظمة ابختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية بياانت املتطوعني املسجلني لديها، كما تضمن عدم نشرها أ: 3,6سياسة 
.منظمات أخرى إال بعد أخذ اإلذن من املتطوعني

:اإلجراءات 

.املتطوعنيومعلوماتبياانتحبفظاملنظمةيفالتطوعمسؤوليقوم.1
ذويلغريليهاعاالطالعومينعاملتطوعنيمستنداتحلفظملفاتالبشريةاملواردقسممعابلتعاونالتطوعمسؤولخيصص.2

.الصالحية
.ياانهتمتطلب املنظمة إذن املتطوعني الذين لديهم الرغبة يف حتويلهم ملنظمات أخرى وذلك قبل تزويد املنظمات بب.3

(االستقطاب ، الفرز والتسكني ) ملخص عمليات 

ي يتحديد األحتياج التطوع
ة للمنظمة وتصميم الفرص

التطوعية 

عن الفرص اإلعالن ت 
التطوعية من خالل منصة 

ي العمل التطوعي ونشرها ف
اسبة القنوات التسويقية المن

يم حصر جميع طلبات التقد
على الفرصة

يرشيح مجموعة من 
المتطوعين المحتملين 
لهمواألعتذار ممن لم يتم قبو

عقد مجموعة من عمليات 
وع المفاضلة إلختيار المتط

المناسب

ختار يتم تسكين المتطوع الم
في الفرصة التطوعية 



التوجيه والتدريب: رابعا

.العاملني فيهاتُعّرف املنظمة مجيع املتطوعني اجلدد ابملنظمة ودورها يف خدمة اجملتمع وإدارات وأقسام املنظمة و : 4,1سياسة 

:اإلجراءات 

الوسائل ستخدامحيدد مدير التطوع ابلتنسيق مع قسم العالقات العامة  ،إجراءات تعريف املتطوعني اجلدد على املنظمة اب.1
.املناسبة وميكن االستعانة بنموذج ختطيط اللقاء التعريفي ابملتطوعني اجلدد 

دليل )تطوعون مثل اليت حيتاجها املالربوشوراتكل متطوع جديد بنسخة من املستندات، األدلة أو يزود مسؤول وحدة التطوع .2
(.اخلاملتطوع، الدليل التعريفي ،

.ة لتنفيذ فرصهم التطوعية تقدم املنظمة للمتطوعني التوجيه والتدريب الكايف حىت يتم اكساهبم املهارات والقدرات الالزم: 4,2سياسة 
:اإلجراءات 

ابإلضافةللمتطوعنيلتدرييبااالحتياجحتديدمنوذجوفق،وجدإنللمتطوعنيالتدرييباالحتياجبتحديداملباشراملسؤوليقوم.1
.املناسبةالتدريبيةالوسائلوللربامج

ومدى حتقيق األهداف ( تطوعنيامل)يقوم مسؤول التطوع مبشاركة املسؤول املباشر بتقييم الربامج التدريبية وقياس رضا املتدربني .2
.حسب الوقت املالئم إما بعد التدريب مباشرة أو يف هناية الفرصة التطوعية 



واإلشرافالدعم:خامسا

ة املصاريف املالية اليت قد تقوم املنظمة بتوفري املوارد اليت سيحتاجها املتطوع للقيام مبهامه، وتعويضه عن كاف: 5,1سياسة 
.يتحملها واليت تتعلق بتنفيذ فرصته التطوعية حسب اإلجراءات الرمسية

:اإلجراءات 
بذلك،القياموكيفية،التطوعيابلعملالعالقةذاتمصاريفهمعنتعويضهمإبجراءاتاملتطوعنيإبعالمالتطوعمسؤوليقوم.1

.بذلكةاخلاصواملتطلباتعنهاالتعويضيتمالواليتعنهااملتطوعنيتعويضيتماليتاملصروفاتوأنواع
.صرفهااملتوقعابملبالغاملباشراملسؤولإببالغيقومفإنهالتطوعيةالفرصةلتنفيذمبالغأيصرفإىلاملتطوعاحتاجإذا.2
.عدمهاأوابملوافقةاملتطوعإبعالماملباشراملسؤوليقوم.3

لطلباملباشراملسؤولإىلمهوتسلي(وحنوهاالفواتري)متطلباتهوإرفاق(مصروفاتتعويضطلب)منوذجبتعبئةاملتطوعيقوم.4
.التعويض

.أايم عمل من اتريخ استالم الطلب 3يتم اعتماد الطلب من القسم املعين وتعويض املتطوع خالل ..5

اضى عن ذلك تتخذ املنظمة اإلجراءات التأديبية جتاه أي تصرف أو سلوك مسيء يصدر عن املتطوع، وال تتغ: 5.2سياسة 
.لكونه متطوعاً، إدراكا منها أبن املتطوع ميثل املنظمة

:اإلجراءات

ة عليها واليت قد تصدر من يقوم مسؤول التطوع ابلتعاون مع قسم إدارة املوارد البشرية إبعداد الئحة للمخالفات والعقوابت املرتتب.1
.تطوعنياملتطوع أثناء تنفيذ الفرص التطوعية، وتصنيفها إىل مستوايت حسب أتثريها وتكرار صدورها من امل

.حيدد مسؤول التطوع آلية واضحة لتنفيذ اإلجراءات التأديبية أو العقوابت يف حق املتطوعني املخالفني.2
.  مهم هبايبلغ مسؤول التطوع املتطوعني بالئحة املخالفات واإلجراءات التأديبية أثناء التوجيه مبا يضمن إملا.3
.بذلكيف حال ارتكب املتطوع أحد املخالفات يقوم مسؤول التطوع ابختاذ اإلجراء الالزم، وخيطر مجيع املعنيني.4

افق املتطوع مع تعتمد املنظمة آلية واضحة تكفل للمتطوعني رفع الشكاوى أو حاالت التظلم يف حالة عدم تو :5.3سياسة 
.اآلخرين يف بيئة العمل، وتبلغها للمتطوعني ابألساليب املناسبة



٩

:اإلجراءات 

قدمي الشكاوى، كما يتم تبيني إبالغ مجيع املتطوعني أثناء عملية التوجيه حبقهم يف التظلم واإلبالغ وتيتأكد مسؤول التطوع من أنه مت.1
.اخلطوات واالجراءات وقنوات االتصال الفعالة اليت ينبغي استخدامها للتظلم أو الشكاوى

.يبذل املتطوع واملسؤول املباشر واملعنيون ابلتظلم كل اجلهود من أجل حل التظلم بشكل تعاوين وغري رمسي.2
عبئة تقال إىل الطريقة الرمسية وتإذا شعر املتطوع أو رئيسه أبن التظلم مل يتم حله أو ال ميكن معاجلته ابلطريقة غري الرمسية، فإنه يتم االن.3

املسؤول ويف حال كانعلى الشكوىالستقبال الشكاوي يّطلع مدير التطوعاملخصصمنوذج الشكاوى والتظلم وإرساله على الربيد
.طرفاً يف التظلم فإنه يتم رفعه إىل قسم املوارد البشرية( مسؤول التطوع)املباشر

.يكّون القسم جلنة حمايدة لدراسة موضوع التظلم من داخل املنظمة  .4
.الشكوى تالمعمل من اتريخ اسيتم حتديد موعد لعقد اجتماع بني املتطوع واملعنيني ابلتظلم خالل يومني إىل ثالثة أايم.5
لم املرفوع من املتطوع، يتم إتباع االجتماع برسالة استجابة خالل يومني من اتريخ االجتماع يوضح القرار املتعلق ابلتعامل مع التظ.6

.ويتضمن توضيحا حلق الطعن يف القرار الصادر

مع هذا الرفض جبدية للمتطوع حق رفض املهام اليت يرى أبهنا خارج نطاق مسؤولياته أو قدراته، وعلى مسؤول التطوع التعامل/ 5.4سياسة 
.وأخذه بعني االعتبار

:اإلجراءات 
فرصتهونطاققدراتهمعسبتتناالويراهاإليهُتسنداليتاملسؤولياتأواملهامأحدأداءعلىقدرتهعدمخبصوصإشعاراً املتطوعيقدم.1

.التطوعية

.املطلوبةاملهامأوالفرصةذلتنفياملناسبةالبدائلوحتديداملتطوع،طلببدراسةالتطوعمسؤولمعابلتعاوناملباشراملسؤوليقوم.2

.يُبلغ املتطوع ابلتحديثات و اإلجراءات املرتتبة على طلبه.3
طوعني بكفاءة عالية تقوم املنظمة بتزويد مدراء اإلدارات واألقسام ابملعارف واملهارات الالزمة واليت متكنهم من اإلشراف على املت/ 5.6سياسة 

.



علىيشرفوننالذيوقدراتمهاراتلتطويرخطةإعدادعلىالبشريةاملواردقسممعابلتعاونابملنظمةالتطوعمديريقوم.1
.وفاعليتهمكفاءهتمورفعاملتطوعني

ع ومؤشر األداء تعقد املنظمة اجتماعات دورية تتعلق بقضاايها، وتضمن هذه االجتماعات مناقشة قضااي التطو / 5.7سياسة 
.خالل تلك االجتماعات

يفتضمينهايتمىتحالدوريةاالجتماعاتيفاستعراضهايتمألنحباجةاليتالقضاايمجيعحبصرالتطوعمسؤوليقوم.1
.مالئمةوقراراتبتوصياتاخلروجوملناقشتهااالجتماعاتأجندة

.وري ومستمرتقوم املنظمة بتقييم أداء املتطوعني وجودته، وتزويد املتطوعني ابلتغذية الراجعة بشكل د: 5,8سياسة 
علىبناء  وذلكوعيناملتطتقييمفياملنظمةتعتمدهالذياملتطوعأداءتقييمالنموذجبتعبئةاملباشر املسؤوليقوم.1

.الدوريةأو اليوميةواملتابعةاإلشرافأنشطة

.واعتمادهاألداءتقييمبمراجعةالتطوعمسؤوليقوم.2

.وعيةالتطمهمتهمنانتهائهبعدللمتطوعاألداءوتقييمالراجعةالتغذيةبتقديماملباشر املسؤوليقوم.3

فرص التطوعية اليت يقومون تُبلغ املنظمة املتطوعني بكافة املتغريات واملستجدات بشكل مستمر واليت هلا عالقة ابل: 5,9سياسة 
.هبا



والتقديرالتكرمي:سادسا

ما متنح املتطوعني جمموعة من تقوم املنظمة بتقدير جهود املتطوعني ويسهم يف ذلك مجيع منسويب املنظمة بكافة مستوايهتم اإلدارية، ك: 6.1سياسة 
.احملفزات و شهادات توضح إجنازاهتم التطوعية وعدد الساعات اليت قدموها اثناء تنفيذ فرصهم التطوعية 

:اإلجراءات 
.اإللكرتوينوموقعهاماعياالجتالتواصلقنواتعلىاملتطوعنيواجنازاتإسهاماتبنشراإلعالمياملركزمعابلتنسيقالتطوعمسؤوليقوم.1

.املتطوعونفيهاعملاليتالفعلّيةالساعاتالحتسابوشفافعادلنظامتصميمعلىالتطوعمسؤوليعمل.2

ميزانيةمعيتالءممباطوعالتمستوايتوفقابملتطوعنيخاصةحمفزاتالئحةإبعدادالبشريةاملواردقسممعابلتعاونالتطوعوحدةتقوم.3
.دجدمتطوعنيجلذبوتشجيعاً جلهودهمتقديراً دوريةبصفةاملتطوعنيلتكرمياملنظمةإدارةمنتعتمداجلمعية

الساعاتعددفيهاموضحةمإبجنازاهتواعرتافاجلهودهمتقديراً التطوعيةفرصتهمانتهاءبعدللمتطوعنياجنازشهاداتالتطوعوحدةتقدم.4
.التطوعية

والبشريةاملواردلقسمرفعهاو البياانتحتليلعلى،ويعملمهمتهمانتهتالذيناملتطوعنيرضاوقياساملعلوماتجبمعالتطوعمسؤوليقوم.5
.التطوعمسريةوتطويرواملالئمةاملناسبةالقراراتاختاذيفمنهالالستفادةالتنفيذيةلإلدارة

.تقيم إدارة املنظمة ابلتعاون مع املركز اإلعالمي و وحدة التطوع فعالية لتكرمي املتطوعني بشكل سنوي.6



التطوعيةالفرق:سابعا

.خارج املنظمةحيق للمنظمة  تشكيل فرق تطوعية مبهام وأدوار واضحة تقوم من خالهلا بتحقيق أهدافها ورؤيتها داخل و :  7,1سياس 

:اإلجراءات 

يقوم هبا مع حتديد األدوار تقوم وحدة التطوع مبشاركة قسم املوارد البشرية  بعمل خطة حتدد فيها اهداف الفريق واالنشطة الرئيسية اليت س.1
.واملهام املطلوبة الختيار أعضاء الفريق ، وإعالن ذلك عرب الوسائل املناسبة 

.قبوهلممسؤول التطوع بدراسة طلبات االنضمام للفريق املعلن عنه واختيار االعضاء املناسبني واالعتذار ممن مل يتميقوم . 2

.ية الدعم واإلشراف عليه تشكيل الفريق التطوعي والتوقيع على اتفاقية تتضمن الواجبات وااللتزامات لكال الطرفني وحتديد نوعيتم . 3

.دافها ورؤيتهاوما يتناسب مع أهتقوم املنظمة ابستقبال طلبات انضمام الفرق التطوعية مع مراعاة احتياجات املنظمة: 7,2سياسة 

:اإلجراءات 

.تستقبل  املنظمة طلبات انضمام  الفرق التطوعية عرب قنوات التواصل الرمسية.1

للفرق ضمام للمنظمةتقوم وحدة التطوع ابلتعاون مع قسم املوارد البشرية بعملية الفرز لطلبات االنضمام ، ويتم ارسال منوذج االن.2
املرشحة وتضمني امللفات املطلوبة

ناسب واالعتذار ممن مل يتم يتم دراسة ومطابقة البياانت من قبل الفرق التطوعية وعمل مقابلة مع مسؤول الفريق ،و يتم قبول الفريق امل.3
.قبوهلم

.ة الدعم واإلشراف عليه يتم توقيع اتفاقية انضمام الفريق التطوعي مع تضمني الواجبات وااللتزامات لكال الطرفني وحتديد نوعي.4



التطوعبطاقة:اثمناً 

 الئحة احملفزات متنح املنظمة بطاقة التطوع للمتطوعني املميزين تقديراً جلهودهم وفق االشرتاطات املوضحة يف: 8,1سياسة 

ات املشار إليها يف الئحة يقوم مسؤول التطوع بشكل دوري حبصر مجيع املتطوعني املستحقني لبطاقة التطوع وفق االشرتاط.1
احملفزات 

.يراجع قسم املوارد البشرية القائمة ويعتمدها .2
.عمليات التقييم يتم تسليم املتطوعني البطاقات مع توضيح مزاايها هلم ، يتم جتديد البطاقة كل ثالثة شهور بعد.3
.زمة يف حال فقدان املتطوع البطاقة  جيب عليه سرعة إبالغ مسؤول التطوع حىت يتم اختاذ اإلجراءات الال.4

املتطوعخدماتإهناء:اتسعاً 

ها يف الئحة املخالفات حيق للمنظمة إهناء خدمات املتطوع خالل فرتة تطوعه ابجلمعية يف احلاالت اليت مت اإلشارة إلي: 8,1سياسة 


