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 املقدمة  ●
يساعد هذا الدليل يف تقنني عملية إرشاك املتطوعني داخل املنظمة وهو ينظم العمل التطوعي يف جميع 

فروع وإدارات املنظمة، حيث يحتوي عىل مجموعة من السياسات واإلجراءات التي من شأنها مساعدة كيان 
القيام بإدارة العمل التطوعي ووضع هذه العملية تحت نظام واضح وشفاف لكال الطرفني (املنظمة التطوع ب

واملتطوع) حيث متكن املتطوع من التعرف عىل حقوقه ومسؤولياته ويلخص قيم ومبادئ املنظمة تجاه كيان 
 التطوع. 

  
  ع يف إدارة هذه العملية الهامة.كام يقدم هذا الدليل مجموعة من النامذج التي يعتمد عليها كيان التطو 

وينبغي أن تنظر املنظمة إىل عملية إرشاك املتطوعني بأنها عملية تُنّفذ وفقاً ألفضل املامرسات العاملية، 
لذا تدرك املنظمة يف تأسيس قسمها الخاص بشؤون املتطوعني إىل اتّباع ومطابقة معيار إدامة، وهو 

امللك فهد للبرتول واملعادن وهو املعيار الوطني لوحدات إدارات  املعيار الذي قامت عىل تصميمه جامعة
 . التطوع املعتمد من وزارة العمل والتنمية االجتامعية
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: بالدليل املرتبطة األساسية املصطلحات  

 
كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية بطوعه واختياره رغبة يف 

 العمل التطوعي  تمع وتنميته خدمة املج

هو منسق أو مدير التطوع املتفرغ للتطوع سواًء أكان موظفاً بدوام كامل أم متعاوناً 
 مسؤول التطوع  بدوام جزيئ، ذكراً أو أنثى، وهو الذي يدير التطوع داخل املنظمة. 

هو االحتياج الفعيل التطوعي داخل منظمة ما، ويحتاج إىل متطوع مؤهل ألداء 
 الدور التطوعي  املهام الواردة فيه. 

هو الدور التطوعي بعد تطويره ليكون متالمئاً مع رشيحة محددة من 
املتطوعني املحتملني، لغرض استقطابهم وتسكينهم يف هذا الدور يف 

 الفرصة التطوعية  فرتة زمنية محددة. 
التطوعي  هي عمليات تحديد نطاق الفرصة التطوعية بدءاً من تحديد االحتياج

ومروراً بتحديد املهام واملسؤوليات وطبيعة الفرصة واملخاطر املحتملة 
 وانتهاًء باملهارات والخربات الالزمة. 

تصميم الفرص 
 التطوعية 

 املتطوع  كل من يقدم عمالً تطوعياً دون اشرتاط مقابل مادي أو معنو ي 
كم قواعد العمل يوضح امليثاق مجموعة القوانني والقيم واملبادئ التي تح

 التطوعي، وتوضح رشوطه وتحدد 
 

سلوك املتطوعني وواجباتهم، وتحفظ حقوقهم أثناء العمل التطوعي من خالل 
 سياسة املنظمة والبيئة التي يعمل فيها. 

امليثاق األخالقي 
 للمتطوع 

يوضح امليثاق مجموعة القوانني والقيم واملبادئ التي تحكم قواعد العمل 
قبل املنظمة ومسؤويل التطوع، وتحدد مسؤولياتهم التطوعي من 

 وواجباتهم، وتحفظ حقوقهم أثناء العمل التطوعي مع املتطوعني. 
 

امليثاق األخالقي 
للمنظمة وملدير 
 التطوع 
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دليل تعريفي لكل متطوع سينضم إىل املنظمة، حيث يُوّضح منطلقات ورؤية 
 املنظمة إلرشاك املتطوعني 

 

تطوع والسياسات واإلجراءات املرتبطة به ويحتوي كذلك وحقوق وواجبات امل
 عىل أهم النامذج التي قد يحتاج إليها. 

 دليل املتطوع 

هي أداة تساعد مسؤول التطوع عىل تحديد أنشطة التسويق واالستقطاب 
 للفرصة التطوعية ومن ثم فرز 

 

لشغل املتقدمني للفرصة التطوعية واتخاذ اإلجراء املناسب مع كل مرشح 
الفرصة التطوعية كام يتم استخدامها ملتابعة املتطوعني مع احتساب 

الساعات التطوعية الفعلية وما هو العائد املجتمعي الذي يساهم فيه 
 املتطوعون، كام يشتمل عىل تحديد دوافع املتطوعني وربطها بالحوافز. 

أداة إدارة 
الفرص 

 التطوعية 

 
لتعريفية عن املنظمة بغرض إظهارها هو عبارة عن حرص ألهم املعلومات ا

 للمجتمع من خالل قالب تعريفي 
 

مناسب، كام ينبغي أن يحتوي كذلك عىل منطلقات ورؤية املنظمة إلرشاك 
 املتطوعني وطرق التطوع يف املنظمة. 

 امللف التعريفي 

 القالب التعريفي  هو الشكل االعالمي املناسب لظهور امللف التعريفي للمجتمع. 

ي أداة عملية تساعد مسؤول التطوع عىل احتساب القيمة االقتصادية من التطوع ه
لفرتة زمنية محددة عن طريق احتساب تكاليف التطوع وقيمة االسهامات التطوعية 

 والقيمة االضافية املضافة. 

أداة قياس 
العائد 

االقتصادي 
 التطوعي 

لتعزيز، تصميم الفرص هي املراحل الستة إلدارة عمليات التطوع (التخطيط وا
واالستقطاب، الفرز والتسكني، التوجيه والتدريب، الدعم واالرشاف، التكريم 

 نطاقات التطوع  والتقدير). 
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هو املسؤول الفني عن أداء املتطوع يف بيئة التطوع، واملسؤول عن توجيهه 
رتة ألداء مهامه التفصيلية ورفع التقارير الدورية ملسؤول التطوع عن أدائه للف

 املحددة. 
مدير شؤون 
 التطوع 

مساعدة مدير التطوع ألداء العمل التطوعي بشكل مناسب يف بيئة التطوع 
 وهو املسؤول عن تنفيذ التوجيهات املوكلة إليه . 

مساعد شؤون 
 التطوع 

هو مسؤول التطوع أو من ينوبه والذي يقوم مبتابعة حالة املتطوع اإلدارية 
 املرجع اإلدار ي  ي يف القسم أو اإلدارة املحددة. والتأكد من وضعه التطوع

 اتفاقية التطوع  هو اتفاق رشيف بني املتطوع واملنظمة للتطوع لفرتة زمنية محددة. 

هم املتقدمون عىل الفرص التطوعية والذين تم إشعارهم بقبولهم 
 املبديئ قبل تسكينهم عىل الفرص التطوعية. 

املتطوعون 
 املحتملو ن 

عملية الرئيسية لربط املتطوع باملنظمة وبالفرصة التطوعية ومديره هي ال
 التسكني  املبارش. 

هي عبارة عن ورقة رسمية تثبت الجهد واالنجاز الذي قام به املتطوع، وتحدد 
املهام واملسؤوليات التي كانت لديه، وعدد ساعات التطوع التي تطّوع بها 

 شهادة التطوع  بالفعل. 
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 التطوع كيان طاقاتن  
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 أوالً : التخطيط والتعزيز 
  االجراءات و السياسات إعداد .1
 املتطوعني إرشاك بدوافع التعريف .2
  التطوع ر مدي/  منسق ر اختيا .3
   سنوية مبوازنة تشغيلية خطة وضع .4
 . املجتمعية الرشاكات عقد .5
  ة املتطوع والتعريف بأصدقاء سند وارشاكهم. استامر  .6

 
 

 ا : تصميم الفرص واالستقطاب ثاني
  التطوعية الفرص تصميم .1
  التطوعية الفرص لتسويق التقنية .2

 
 

 ثالثا : الفرز والتسكني 
  املتطوعني وبيانات معلومات توثيق .1
  املتطوعني خصوصية حامية .2
  قبوله عدم حالة يف املتطوع مع التعامل .3

 
  

 رابعا : التوجيه والتدريب 
  والتعريف التوجيه .1
  والتطوير التدريب .2
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 خامسا : الدعم واإلرشاف 
 تحديد اإلجراءات التأديبية  .1
 الشكاو ى والتظلامت والترصف مع الحاالت غي ر الالئقة.  .2
 أحقية رفض املتطوع املطالب  .3
 الدعم املايل واإلرشاف الفني  .4
 تطوي ر مهارات املرشفني  ومناقشة قضايا املتطوعني  .5

 

  ر والتكريمادسا : التقديس
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 أو ال: التخطيط والتعزيز 
 . إعداد السياسات واإلجراءات. 1

 1.1.1 السياسة 

تلتزم املنظمة بتوضيح منطلقاتها ورؤيتها إلرشاك املتطوعني، ونرشها داخلياً  وخارجياً ، ويتم 
 تضمينها يف مستندات وأدلة ومواقع املنظمة. 

 1.1.2 السياسة 

ة سياسات وإجراءات إدارية تحكم عمليات إدارة املتطوعني، مبا يتوافق مع تعتمد املنظمة كتاب
  )*(احتياجات املنظمة، وتقوم بإتاحتها ألصحاب العالقة بالتطوع. 

  

 اإلجراءات 

 ، املتطوعني إلرشاك املنظمة ورؤية منطلقات بصياغة املنظمة يف التطوع مدير يقوم .1
 .  (1) رقم لنموذج وفقا

ية املنظمة يف إرشاك املتطوعني لدى وحدة التطوع ورؤ منطلقات نرش ةمسؤولي ن تكو .2
 مبا يحقق تعزيز ثقافة التطوع داخلياً  وخارجي اً. 

 خالل من واإلجراءات للسياسات العامة املسودة رسم يف املوازية اإلدارات و مدير يسهم .3
 . مبارشة لقاءات أو عمل ورش

سهم يف إرشاك ت لة مفّص  إجراءاتو  مكتوبة سياسات بوضع التطوع مدير يقوم .4
املتطوعني يف العملية التطوعية مبا يحقق الكفاءة والفاعلية للمنظمة، عىل أن تتسم 

 بالشمولية لجميع نطاقات التطوع. 
 توجهات مع تتوافق مبا واإلجراءات السياسات واعتامد مبراجعة املنظمة إدارة تقوم .5

الفرص والتنوع يف  تكافئ يف العدالة تحقيق تضمن ومبا املؤسسية وقيمها املنظمة
 تحديد األدوار التطوعية. 

 استيعابهم من وتتأكد بالتطوع املعنيني لجميع واإلجراءات السياسات املنظمة تتيح .6
  .ويره وتط تطبيقه عىل وتحثهم وفهمهم
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 التعريف بدوافع إرشاك املتطوعني. . 2
  

  السياسة 
1.2.1 

التطوع بني العاملني وتبني أسباب ودوافع إرشاكها للمتطوعني فيها  تتبنى املنظمة نرش ثقافة
  .والقيام مبساندتهم لتحقيق األهداف املنشودة

  

 اإلجراءات 
تقوم إدارة  التطوع بنش ر ثقافة التطوع بني العاملني من خالل الدورات التدريبية أ و ورش العمل أ  .1

و االجتامعات الدورية بحيث يتقبل العاملو ن إرشاك  و املنشورات أ و مواقع التواصل االجتامعي أ
 املتطوعني يف املنظمة ويشعرون أنهم رشكاء يف تحقيق رؤية ورسالة وأهداف املنظمة. 

تبني إدارة منظمة التطوع لكافة العاملني الدوافع واألسباب من إرشاك املتطوعني واملنافع  .2
املواد التوعوية بالتطوع )آليات متنوعة مثال املتبادلة للمتطوعني واملنظمة بأساليب متعددة و 

 . (والربامج التوجيهية للموظفني الجدد وغريها
ترشك إدارة املنظمة العاملني يف تصميم أهداف كيان التطوع وتصمم عدد من الفرص التطوعية  .3

 يف أقسام مختلفة. 
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 . التطوع مدير ر اختيار. 3
  السياسة 

1.3.1 
تكلف املنظمة مسؤولية إدارة كيان التطوع إىل فرد متفرغ  كلياً ، وتقوم بإعداد وصف وظيفي 

أو من )خاص بهم يتضمن عمليات إدارة التطوع ويتم التصديق عليه من قبل مجلس إدارة املنظمة 
 وال يختلف عن إدارات املنظمة األخر ى.  (يقوم مقامهم

  

 اإلجراءات 

اً  لكيان التطوع وتسند له مهاماً   وواجبات وصالحيات ُت  ض  ّمن يف منوذج تختار املنظمة مدير  .1
 ويتم تعيينه بقرار رسمي من إدارة املنظمة.  (2)بطاقة الوصف الوظيفي  رقم 

يقوم املدير العام بإضافة كيان التطوع يف الهيكل التنظيمي للمنظمة ويتم اعتامده  .2
 ونرشه. 

ذج  امليثاق األخالقي ملدير التطوع ليتم توقيعه من قبل تقوم وحدة التطوع باعتامد منو  .3
 رقم التطوع ملدير األخالقي امليثاق لنموذج  وفقا ، مدير التطوع قبل مامرسته الدارة التطوع 

(3) .  

 

 

 

 

 



  

 12 

  

 . وضع خطة تشغيلية مبوازنة سنوية.  4  

  السياسة 

1.4.1 

وع، وتعمل عىل توفري املوارد تلتزم املنظمة بتغطية جميع االحتياجات املتعلقة بالتط
 )*(واملواد الرضورية لقيام املتطوعني بفرصهم التطوعية. 

  

 اإلجراءات 
  دوري بشكل املتطوعني من احتياجها إدارة كل تحدد .1
   عليه للموافقة لإلدارة االحتياج يرفع .2
واملبادرات  قا لالحتياج لتحقيق الربامج واألنشطةوف الكافية املالية املبالغ املنظمة توفر .3

 املتضمنة يف الخطة التشغيلية وتتأكد من رصفها ضمن البنود املدرجه تحت بند املتطوعني. 
 

  

 . مجتمعية رشاكات عقد.5
 1.5.1  السياسة 

تلتزم املنظمة بعقد الرشاكات املجتمعية، وتعمل عىل تحقيق األهداف الرئيسية املرجوة منها. 
)*(  

  

 اإلجراءات 
مة عقد اتفاقيات تسهم يف تحديد األهداف األساسية لعقد الرشاكات املجتمعية تعتمد املنظ .1

 . 
تسعى املنظمة لتوقيع رشاكات مجتمعية تحقق األهداف والربامج واألنشطة واملبادرات  .2

  املتضمنة يف الخطة التشغيلية وتتأكد من تفعيلها ضمن البنود املخصصة لها.
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 ء سندبأصدقا التعريف. 6

 
  ة السياس

1.6.1 
تعتمد املنظمة  عىل منوذج استامرة متطوع العامة واملدرجة يف موقعها اإللكرتوين 

 الستقطاب أصدقاء سند  
  

   السياسة
1.6.1 

تعتمد املنظمة عىل أصدقاء سند للقيام باملهام التطوعية الخاصة وكذلك لتأهيل 
    املتطوعني للقيام مبهامهم عىل أكمل وجه

  

 اإلجراءات 

يقوم مدير التطوع يف املنظمة بصياغة منطلقات ورؤية املنظمة إلرشاك أصدقاء  .1
 سند. 

 يتم إدراج استامرة التطوع يف املوقع ضمن بند أصدقاء سند.  .2
 تطور االستامرة لتشمل بند التقدم للتدريب  .3
تقوم وحدة التطوع باعتامد دليل أصدقاء سند  ليتم عرضه وارشاكه مع  املتطوع قبل  .4

  ( 4)مه ألصدقاء سند ، منوذج دليل أصدقاء سند رقم انضام
يتواصل مدير التطوع مع مدراء اإلدارات املوازية لتحديد املتطوعني املميزين وذلك  .5

 للعمل عىل ضمهم لفريق أصدقاء سند 
يتواصل مدير التطوع مع املتطوعني املتقدمني الستامرة التطوع إلجراء املقابللت   .6

 إلدارات مبارشة واالعتذار وتوجيههم ل
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يحدد مدير التطوع طبيعة العمليات التي ستوكل ألصدقاء سند وطريقة التواصل  .7

 معهم 
 ترفع اإلدارات طلب احتياج تدريبي لضم املتدربني إىل أصدقاء سند.  .8
تكون أصدقاء سند نواة لضم املتدربني مع بعض اإلدارات لالستفادة منهم يف الوقت  .9

 قبل انضاممهم للفرصة التدريبية املناسب ويرجى إبالغهم بذلك

  
 
 
 

 ثانيا: تصميم الفرص واالستقطاب 
 

 . التطوعية الفرص تصميم .1

 

 2.1.1  السياسة 
 واملهارات املهام  موضحةً  ووضوح، بشفافية تطوعية فرصة لكل دقيق بتوصيف املنظمة تقوم

ائد والعوائد التي اج املنظمة، كام توضح هذه الفرص الفو احتي تلبي والتي املتطوع من املطلوبة
تعود عىل املتطوع من هذه الفرصة وطبيعة اإلرشاف والدعم الذي سيحصل عليه من املنظمة، 

  )*( وتحليل املخاطر املحتملة وتحديد اإلجراءات التي ستقوم باتخاذها لتخفيف تأثري هذه املخاطر.

  السياسة 
2.1.2 

ولذلك تحاو ل استقطاب رشائح جديدة من خالل تؤمن املنظمة بأهمية التنوع يف إرشاك املتطوعني، 
  .املهام التطوعية املحددة يف الفرص التطوعية
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 اإلجراءات 
 اإلدارات بجميع املتطوعني من االحتياج بتحديد املنظمة إدارة مع التطوعية الوحدة تقوم .1

  ( .5)عي يف املنظمة رقم التطو  االحتياج تحديد منوذج وفق واألقسام
ة التطوعية مع اإلدارات املوازية يف تحديد املهام املطلوبة من املتطوعني تنسق الوحد .2

 يف كل فرصة من الفرص التطوعية، والتي تلبي احتياجات املنظمة.  
تنسق الوحدة التطوعية مع اإلدارات املوازية يف تحديد املهارات والخربات والسامت  .3

طلوبة وفق منوذج تصميم الفرص الشخصية الالزم توفرها يف املتطوع ألداء املهام امل
  ( .6)التطوعية رقم

تحدد الوحدة التطوعية مع اإلدارات املوازية ترشيح من سيقوم باإلرشاف واملتابعة عىل  .4
رشاف يف قسم اإلرشاف بحسب إطار اإل )املتطوعني يف هذه الفرصة، وآلية القيام بذلك 

  (. واملتابعة
حصل عليه املتطوع للقيام ازية أنواع الدعم الذي يتحدد الوحدة التطوعية مع اإلدارات املو  .5

 ( . سداد النفقات، املواصالت، الخ كالتوجيه، التدريب،)مبهامه 
تحدد الوحدة التطوعية واإلدارات املوازية الفوائد التي ستعود عىل املتطوعني من أداء  .6

هارات، أو الرضا مبارشة أو غري مبارشة، كاكتساب امل) ذه الفرصة سواء كانت عىل املتطوعه
 . (بإسعاد اآلخرين

تحدد الوحدة التطوعية مع اإلدارات املوازية اإلطار الزمني ألداء الفرصة وهل يوجد حد أدىن  .7
 للمدة الزمنية لاللتزام. 

تدرس الوحدة التطوعية و اإلدارات املوازية تحليل املخاطر املحتملة عىل املتطوع وتحدد  .8
  .إجراءات لتخفيف هذه املخاطر

يخطط مدير التطوع بالتعاو ن مع اإلدارات املوازية التسويق للفرص التطوعية مبا يضمن  .9
 استهداف الرشيحة املناسبة للفرصة التطوعية. 

 نرش املنظمة فرصاً  تطوعية تشمل أكرب رشيحة من املتطوعني مبا يحقق أهدافها.  .10
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 ص التطوعية. الفر  لتسويق التقنية .2

  

  السياسة 
2.2.1 

د املنظمة وسائل التواصل االجتامعي واألنظمة االلكرتونية يف استقطاب املتطوعني تعتم
  .والتسويق للفرص التطوعية

  

 اإلجراءات 
 الفعالة التقنية والوسائل املناسبة القنوات باملنظمة التطوعية الوحدة تحدد .1

 . املتطوعني واستقطاب التطوعية الفرص لتسويق
 

 الفرص لتسويق مسبقا تحديدها تم والتي املناسبة وسائلال التطوعية الوحدة حددت .2
  .املتطوعني واستقطاب التطوعية

 

  
   

 ثالثا: الفرز والتسكني
 
 

 . املتطوعني وبيانات معلومات توثيق .1
  

 3.1.1  السياسة 
تطلب املنظمة املعلومات األساسية التي تخدم تسكني املتطوعني يف الفرص التطوعية، ويتم 

 قة تالئم طبيعة الفرصة واملتطوعني املحتملني لتنفيذها.تسجيلها بطري
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 السياسة    3.1.2
تتأكد املنظمة من خلو السجالت املدنية للمتطوعني من املخالفات األمنية، يف حال كانت الفرصة 

 ذات حساسية عالية، أو قامت الجهات اإلرشافية بطلب ذلك. 
  

 اإلجراءات 
 من للتأكد الرضورية املتطوعني ومعلومات بيانات سجيلبت  التطوع مدير مساعد يقوم .1

 . التطوعية للفرصة مالمئتهم
 للمتطوعني املدنية السجالت سالمة من للتأكد األمنية للجهات طلبا املنظمة إدارة ترسل .2

 افية بطلب ذلك. اإلرش  الجهات قامت أو عالية، حساسية ذات الفرصة كانت حال يف
  

   
 . عنياملتطو  خصوصية حامية.2

  

 32.1.  السياسة 
تقوم املنظمة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية بيانات املتطوعني املسجلني لديها، كام تضمن 

 عدم نرشها أو تداولها مع أي منظامت أخر ى إال بعد أخذ ا إلذن من املتطوعني. (*) 
  

 اإلجراءات 
 مات املتطوعني. د مدير التطوع يف املنظمة بحفظ بيانات ومعلو مساع يقوم .1
 ذوي لغري عليها االطالع ومينع املتطوعني مستندات لحفظ ملفات التطوع مدير مساعد يخصص.2

 . الصالحية
تطلب املنظمة إذن املتطوعني الذين لديهم الرغبة يف تحويلهم ملنظامت أخرى وذلك قبل  .3

 تزويد املنظامت ببياناتهم. 
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  .قبوله عدم حالة يف املتطوع مع التعامل.3
  

 33.1.  السياسة 
تعتمد املنظمة آلية للتواصل مع املتطوعني الذين تم رفضهم وإبالغهم باالعتذار عن 

 قبولهم يف الفرصة مع توضيح أسباب ذلك،  
  

 اإلجراءات 
يقوم مساعد مدي ر التطوع بإفادة املتقدمني للفرصة التطوعية بأسباب عدم قبولهم  .1

 المئة. بالطريقة املناسبة والوسيلة امل
تستثمر  املنظمة عالقتها باملنظامت األخرى وتوص ي املتطوعني الذين مل يتم قبولهم  .2

بالتوجه إىل املنظامت التي تتالءم مع قدراتهم وتوجهاتهم، وتساهم يف التنسيق 
 بينهم. 
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 رابعا: التوجيه والتدريب
 

 . والتعريف التوجيه .1
  

 41.1.  السياسة 
تطوعني الجدد باملنظمة ودورها يف خدمة املجتمع وإدارات رّف املنظمة جميع املتُع

 وأقسام املنظمة والعاملني فيها. 
  

  اإلجراءات     

تحدد وحدة التطوع إجراءات مساعد مدير التطوع  كل متطوع جديد بنسخة من املستندات،  .1
ريفي، نسخة عدليل املتطوع، الدليل الت)اجها املتطوعون مثل األدلة أو الربوشورات التي يحت

 . (من الوصف الوظيفي الخ
قا لنموذج اللقاء  التعريفي رقم يقدم مدير التطوع بالتعريف عن املنظمة وأهدافها وف .2
 للمتطوعني الجدد يف جولة لتعريفهم مبرافق املنظمة .  (7)
يتم عمل مقابلة شخصية للمتطوع تسهم باختياره  وفقا للرشوط املطلوبة ، منوذج  .3

   (8)صية رقم املقابلة الشخ

  
   

 . والتطوير التدريب .2
 

  

  السياسة 
4.2.1 

تسند املنظمة مهمة تدريب املتطوعني وتطوير قدراتهم ومهاراتهم للقيام بفرصهم التطوعية 
  .إىل مسؤول التطوع والعاملني معه يف وحدة التطوع

  



  

 20 

  

 اإلجراءات      
ما يطلبه مديروا االدارات املوازيه وفق  حدد مدير التطوع االحتياج التدريبي للمتطوعني وفقي .1

  ( .9(منوذج تحديد االحتياج التدريبي للمتطوعني رقم 
 .ال  عة التدريب، إن كان تدريب ا مبارشا أو تدريبا مجدو يحدد مدير التطوع طبي .2
يف حالة كان التدريب مجدو ال ينسق مساعد مدير التطوع مع اإلدارات املوازية مواعيد التدريب  .3

  مدة للسنة الجديدة، ويتم اإلعالن عن هذه الفرص بشكل مستقل املعت

  . يدرج املتطوعون بالتدريب املجدول ضمن أصدقاء سند .4

 

 

 

 

 
   

 خامسا : الدعم واإلرشاف
  

 تحديد اإلجراءات التأديبية.  .1
  

 5.1.1  السياسة 
 املتطوع، وال تتغاىض س يء يصدر عنتتخذ املنظمة اإلجراءات التأديبية تجاه أي ترصف أو سلوك م

  )*(عن ذلك لكونه متطوعاً ، إدراكا منها بأن املتطوع ميثل املنظمة. 
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 اإلجراءات 
 من تصدر قد والتي عليها املرتتبة والعقوبات للمخالفات الئحة بإعداد التطوع وحدة تقوم .1

  (10) رقم الالئحة لنموذج وفقا لفرص التطوعية ا تنفيذ أثناء املتطوع
حدة التطوع بتصنيف املخالفات إىل مستويات حسب تأثريها وتكرار صدورها من تقوم و  .2

 املتطوعني. 
تحدد وحدة التطوع آلية واضحة لتنفيذ اإلجراءات التأديبية أو العقوبات يف حق املتطوعني  .3

 املخالفني.  
يخطر جميع املوظفني واملتطوعني ذو ي الصلة باإلجراءات التأديبية املتخذة يف حق  .4

 تطوع املخالف إذا كانت أعاملهم تتأثر بذلك.  امل
تقوم وحدة التطوع باعتامد ميثاق االلتزام ليتم توقيعه من قبل املتطوع قبل مامرسته  .5

 (11)للفرصة التطوعية. ، منوذج ميثاق االلتزام رقم 
تقوم وحدة التطوع باعتامد منوذج اتفاقية التطوع ليتم توقيعه من قبل املتطوع قبل  .6

 .  (12)طوعية ، منوذج اتفاقية تطوع رقم للفرص الت مامرسته
قوم وحدة التطوع باعتامد منوذج امليثاق األخالقي ليتم توقيعه من قبل املتطوع قبل  .7

 . (13)ة ، منوذج امليثاق االخالقي رقم مامرسته للفرص التطوعي
 

 

  

.الشكاوى والتظلامت والترصف مع الحاالت غري الالئقة2   

 

  السياسة 
.52.1 

تعتمد املنظمة آلية واضحة تكفل للمتطوعني رفع الشكاو ى أو حاالت التظلم يف حالة عدم توافق 
 )*(املتطوع مع اآلخرين يف بيئة العمل، وتبلغها للمتطوعني باألساليب املناسبة. 
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  السياسة 
5.2.2 

تبة عليها، وآلية تبلغ املنظمة املتطوعني أثناء تعريفهم باملنظمة باملخالفات واإلجراءات املرت 
 )*(تطبيقها. 

  

 اإلجراءات      
علم مدير التطوع املتطوعني أثناء عملية التوجيه بحقهم يف التظلم واإلبالغ وتقديم الشكاو يُ  .1

نبغي استخدامها للتظلم ى، كام يتم تبيني الخطوات واالجراءات وقنوات االتصال الفعالة التي ي
 ى. أو الشكاو 

ه املبارش (املرجع واملعنيو ن بالتظلم كل الجهود من أجل حل التظلم يبذل املتطوع ورئيس .2
 بشكل تعاوين وغري رسمي.  

إذا شعر املتطوع أو رئيسه بأن التظلم مل يتم حله أو ال ميكن معالجته بالطريقة غري الرسمية،  .3
فعه إىل ) ير 14فإنه يتم االنتقال إىل الطريقة الرسمية وتعبئة منوذج الشكاو ى والتظلم رقم (

 رئيسه املبارش، وإذا كان رئيسه املبارش طرف اً يف التظلم فإنه يتم رفعه إىل مدير التطوع.    
يتم تحديد موعد لعقد اجتامع بني املتطوع واملعنيني بالتظلم خالل مدة قصرية من تاريخ استالم  .4

 خطاب التظلم. 
خ االجتامع يوضح القرار املتعلق يتم إتباع االجتامع برسالة استجابة خالل مدة قصرية من تاري .5

 بالتعامل مع التظلم املرفوع من املتطوع.  
أما ما يخص إعالم املتطوعني بكيفية معالجة املنظمة للحاالت التي يترصف فيها املتطوعو ن  .6

بشكل غري الئق: يقوم مسؤول التطوع بإعالم املتطوعني الجدد بعد قبو ل الفرصة التطوعية أو 
يفي بالحاالت التي يتم فيها اتخاذ إجراءات وجزاءات تجاه املتطوع، ويوضح لهم يف اللقاء التعر

اإلجراء اإلدار ي الذي يتم اتباعه يف مثل هذه الحاالت، ومستلزماته وأثره عىل املتطوع والفرصة 
  .التطوعية
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  . أحقية رفض املتطوع املطالب3
 

 53.1.  السياسة 
بأنها خارج نطاق مسؤولياته أو قدراته، وعىل مسؤول للمتطوع حق رفض املهام التي ير ى 

 التطوع التعامل مع هذا الرفض بجدية وأخذه بعني االعتبار.  
  

  اإلجراءات     

يقدم املتطوع إشعاراً  بخصوص عدم قدرته عىل أداء أحد املهام أو املسؤوليات التي ُت  .1
 طوعية.  سند إليه ويراها ال تتناسب مع قدراته ونطاق فرصته الت

يقوم مدير التطوع بدراسة طلب املتطوع، وتحديد البدائل املناسبة لتنفيذ الفرصة أو  .2
 املهام املطلوبة. 

  ُي بلغ املتطوع بالتحديثات واإلجراءات املرتتبة عىل طلبه. .3

  

 
  واإلرشاف الفني. املايل الدعم. 4

  السياسة 
.54.1 

املتطوع للقيام مبهامه، وتعويضه عن كافة  تقوم املنظمة بتوفري املوارد التي يحتاجها
لتطوعية حسب اإلجراءات املصاريف املالية التي قد يتحملها والتي تتعلق بأداء فرصته ا

  )*(الرسمية. 

  السياسة 
.54.2 

تقوم املنظمة بتوضيح الدعم واإلرشاف املقدم للمتطوع، وآلية تقدميه، واألشخاص 
   لتواصل مع املتطوع أثناء تنفيذه للفرصة التطوعية.املعنيني به والذين سيقومو ن با
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  اإلجراءات     

يقوم مساعد مدير التطوع بإعالم املتطوعني بإجراءات تعويضهم عن مصاريفهم ذات .3
العالقة بالعمل التطوعي، وكيفية القيام بذلك، وأنواع املرصوفات التي يتم تعويض 

 عنها واملتطلبات الخاصة بذلك.  املتطوعني عنها والتي ال يتم التعويض
إذا احتاج املتطوع إىل رصف أي مبالغ لتنفيذ الفرصة التطوعية فإنه يقوم بإبالغ مساعد مدير  .4

  .التطوع  باملبالغ املتوقع رصفها

 يقوم مساعد مدير التطوع بإعالم املتطوع باملوافقة أو عدمها.  .5
( الفواتري ونحوها)إرفاق متطلباته و  (طلب تعويض مرصوفات)يقوم املتطوع بتعبئة منوذج  .6

 ق منوذج تعويض عن مرصوفات رقموتسليمه إىل مساعد مدير التطوع لطلب التعويض وف
(15 ) 

 

 

 ر مهارات املرشفني ومناقشة قضايا املتطوعني. تطوي. 5
 

 

 55.1.  لسياسة ا
لتي متكنهم من تقوم املنظمة بتزويد مدراء اإلدارات واألقسام باملعارف واملهارات الالزمة وا

  اإلرشاف عىل املتطوعني بكفاءة عالية.

  السياسة  . 2.55

تعقد املنظمة اجتامعات دورية تتعلق بقضاياها، وتضمن هذه االجتامعات مناقشة قضايا التطوع 
 ومؤرش األداء خالل تلك االجتامعات.  
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 اإلجراءات 
 تقدمه الذي التطوع ي مدير أهيلت برنامج يف التطوع مدير بإلحاق املنظمة إدارة تقوم .1

 الجهات لتطوير التميز مبركز ممثلة واملعادن للبرتول فهد امللك جامعة أو العمل وزارة
 . مامثلة جهة أو ربحية الغري

تعمل املنظمة عىل تطوير مهارات وقدرات الذين يرشفو ن عىل املتطوعني ورفع كفاءتهم  .2
 وفاعليتهم. 

نظمة عىل متابعة أداء كيان التطوع ومناقشة قضاياهم يف تقوم اإلدارة التنفيذية بامل .3
 أجندة االجتامعات والخروج بتوصيات وقرارات مالمئة. 

ترشك املنظمة العاملني الذين يرشفو ن عىل املتطوعني يف إعداد الخطط التشغيلية لكيان  .4
 التطوع. 

 التغذية الراجعة .. 6

  السياسة 
.56.1 

املتطوعني وجودته، وتزويد املتطوعني بالتغذية الراجعة بشكل تقوم املنظمة بتقييم أداء 
 دوري ومستمر.  

  السياسة 
5.6.2 

فرص بلغ املنظمة املتطوعني بكافة املتغريات واملستجدات بشكل مستمر والتي لها عالقة بالتُ 
  .ن بهاالتطوعية التي يقومو 

  السياسة 
.56.3 

ية الراجعة من املتطوعني الذين أنهوا تنفيذ فرصهم تعتمد املنظمة آلية للحصو ل عىل التغذ
 التطوعية لتحسني تجربتهم التطوعية وتطوير األدوار والفرص التطوعية. 
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 اإلجراءات      
يقوم مدير التطوع بتقديم  التغذية الراجعة وتقييم أداء املتطوع باستخدام الطريقة  .1

 املناسبة بعد انتهائه من مهمته التطوعية. 
) الذي تعتمده املنظمة يف 16م مدير التطوع  بتعبئة النموذج تقييم أداء املتطوع رقم(يقو  .2

  تقييم املتطوعني وذلك بناًء  عىل أنشطة اإلرشاف واملتابعة اليومية أو الدورية. 
يقوم املتطوع بتقديم وجهة نظره عن دو ر مرشيف التطوع الفني واإلدار ي، وتتاح له  .3

  .(17)موذج تقييم الفرصه التطوعية رقم ل أدائه بشكل عام وفقا لن الفرصة لتقديم رأيه حو
يقوم مساعد مدير التطوع بإبالغ املتطوعني بكافة املستجدات أو املتغريات التي قد تؤثر  .4

  سلباً  أو يجاباً  عىل الفرصة التطوعية بوسائل مناسبة.
ات وتدوين املقرتحات يقوم مساعد مدير التطوع عىل جمع املعلومات وقياس االنطباع .5

للمتطوعني الذين انتهت مهمتهم، وبعدها يتم تحليل البيانات ورفعها لإلدارة التنفيذية 
  لالستفادة منها يف اتخاذ القرارات املناسبة واملالمئة وتطوير مسرية التطوع.

  .  ترقيه املتطوعني املتميزين اىل أصدقاء سند .6

  

  

  

 

  

  

 مر والتكريا : التقديسادس
 

  

 6.1.1   السياسة
تقوم املنظمة بتقدير جهود املتطوعني ويسهم يف ذلك جميع منسويب املنظمة بكافة 

مستوياتهم اإلدارية، كام متنح املتطوعني شهادة توضح إنجازاتهم التطوعية وعدد الساعات التي 
  )*(قدموها كحد أدىن للتكريم. 
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  اإلجراءات     

إسهامات وانجازات املتطوعني عىل قنوات التواصل االجتامعي  بنرش التطوع وحدة تقوم .1
  وموقعها اإللكرتوين.

تعمل وحدة التطوع عىل تصميم نظام عادل وشفاف الحتساب الساعات الفعيّل ة التي عمل  .2
  فيها املتطوعو ن.

تقوم وحدة التطوع بوضع آلية واضحة وفق معايري محددة وأدوات متنوعة لتكريم  .3
  ة دورية تقديراً  لجهودهم وتشجيعاً  لجذب متطوعني جدد.املتطوعني بصف

اتهم وفق تقدم وحدة التطوع  شهادات انجاز للمتطوعني تقديراً  لجهودهم واعرتافا بإنجاز  .4
 ( 18)منوذج شهادة متطوع رقم 

يقوم مساعد مدير التطوع باستخدام منوذج مالئم لجمع التغذية الراجعة املتعلقة بأنشطة  .5
وتقوم إدارة التطوع بالتأكد من  (الدورات، االحتفاالت، شهادات التقدير الخ)ختلفة التكريم امل

  مالءمة التكريم املقدم لدوافع املتطوع.
  ي .عالية لتكريم املتطوعني بشكل سنو تقيم املنظمة  ف .6

  
  


