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وإدارات وعفرجميع فيلتطوعي العملامظينهوولجمعية اخلدالمتطوعينااك شرإعمليةتقنينفيلدليلااهذيساعد 
دارةبإمبالقياعوــــــــلتطانكياةاعدــــــمسشأنهامنلتيااءات إلجرواتلسياساامنمجموعةعلىييحتوحيث، لجمعيةا
عطوــلمتاتمكنثــحي( علمتطووالجمعية ا)لطرفينالكالفشفاوضحوامنظاتحتلعمليةاههذضع وولتطوعي العملا

منمجموعةلدليلااهذميقدكما. علتطوانكياهتجالجمعية ادئمباوقيميلخصولياتهومسؤوحقوقهعلىفلتعرامن
اك رــــشإةـــعمليلى إية ــلجمعارـــتنظأن ينبغيو. المهمة يةلعملاههذإدارة فيعلتطوانكياعليهايعتمدلتياذجلنماا
ونبشؤصاــلخاقسمهاتأسيسفيية ــلجمعاركدـتالذ، لعالميةاتاـــسرلممااألفضلفقاً وُتنّفذعمليةبأنهالمتطوعينا
دن لمعاواولللبترفهدلملكاجامعةتصميمهعلىقامتيلذارلمعيااهوو، مةإدارمعيامطابقةوع ّتباالى إلمتطوعينا

.  الجتماعيةالتنميةوالبشريةااردلمواوزارة منلمعتمداعلتطواإدارات اتلوحدلوطنيارلمعيااهوو
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مقدمة



عللتطواءات إلجرواتلسياسااليلدتصميمافهدأ
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ةعدفيعلتطوادارةإلاءات إلجرواتلسياسااليلدهميةأتتمثل
:  هازبرأمنطنقا

اسيةـــألسادئلمبااديدــتح
المعيار الوطني لتشغيل

تنفيذليةوآالسعودي للتطوع ، 
لــليدلخالمنتسارلمماا

فيعليهد العتماايتماملـمتك
.  علتطواقضايا

لـتعديأو فةإلضاعوــلتطاإلدارة عــمرجيعتبر
رختيااأو لجمعية ايـــفاءاترـــــجواإلتاــلسياسا
و علمتطواليلدفيضعهاوولرئيسيةاتلسياساا

فقةالمتووافهااهدأتحقيقفيدارةإلاةاعدـــمس
 .لمملكةايةرؤمع

علتطواإدارة عمليسهل
ـــــــاتليآحتوضيفي

.  للمتطوعينلــــــلعما
ليلددوــــــجو

ل عمليةيسّهّ
داءألاـــــاسقي
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األدوار والمسؤوليات

مجلس 
اإلدارة

المدير 
التنفيذي

مدير
التطوع

جعتهامربعددهعتماواعلتطوادارةإلتلسياساوااءاتباإلجرصلخاالدليلاارقرإ

لمؤسسيالتطويراإدارةمعونبالتعالدليلاجعةامر▪
لتطويراإدارةمعونبالتعااءاتلإلجرمطابقتهامنلتأكدوايةورلدايررلتقاامتابعة▪

لمؤسسيا

بالدليللخاصةاتبالمقترحالرفعا▪
منهبنسخةلعاملينايدوتزواءاتإلجرواتلسياسااليلدتطبيق▪
.للعاملينبالدليللخاصةاتآللياواتلمصطلحااحشر▪

الدور مسمى الوظيفة / اإلدارة 
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األدوار والمسؤوليات

مجال التطوع

(تنامي)بالجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي علتطواإدارة 

االرتباطات
ظيميـــلتنالــلهيكاةـــــــــــــالئح

)تنامي ) لجمعية افيةلمعتمدا
تيجياالسترالتخطيطالــــــليد
(تنامي)لجمعية افيلمعتمدا

وزارة المـــوارد مندرةلصااتلتعليماا
االجتماعيةالبشرية و التنمية 
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السياسات واالجراءاتعوامل نجاح دليل 
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بالعملعلتطواإدارة فيلعامليناجميع املتزا▪
.  الموجودبالدليل

لدليلافيلموجوافخالذجنماأي لقبومعد▪
فيهبمالتقيدانلضمايةورلداتجعاالمرااءجرإ▪
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مؤشرات قياس الدليل
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ملعاافيلمتطوعينادعد▪
لتطوعيةاصلفرواتلمجاالادعد▪
خططومجابرفيز إلنجاافيلتغيرالمعد▪

لجمعية ا



المصطلحات األساسية المرتبطة بالدليل
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ير الجمعية الخيرية لتطو
(تنامي)العمل التنموي 

وتعد جمعية تنامي ،807هــي جمعية أهليــة مرخصــة مــن وزارة المــوارد البشـــــرية والتنمية االجتماعية بتصريح رقم 
ة وتأصلت من أوائل الجمعيات المتخصصة في مجال تطوير وتمكـــين القطاع غيـر الربحــي بالمملكة العربية السعودي

ـــاميجذورها في القطـاع الثــالث وأثبتت حضـــورها في تطـــوير العمـــل التنموي خالل فترة زمنية وجيزة هي عمر تن
.مستندة على مخـــزون خبــرات وتجــارب سنـــوات طـــويلة اكتسبها فريق عمل تنامي 

تنميتهولمجتمعاخدمةفيغبةررهختياوابطوعهيةرعتبااأو طبيعيةصفةذو شخصيقدمهعملأو جهدكل العمل التطوعي

مسؤول التطوع
يلذاهوو،نثىأأواً كرذ،جزئيوامبدناً ومتعاأمكاملوامبدموظفاً نكاأاًء سوعللتطوغلمتفراعلتطوامديرهو

.لجمعيةاخلداعلتطوايدير

.فيهاردةلواملمهااداءألمؤهلعمتطولىإجيحتاو،مامنظمةخلدالتطوعيالفعلياجالحتيااهوالتطوعيالدور

الفرصة التطوعية
ستقطابهماضلغر،لمحتملينالمتطوعينامندةمحدشريحةمعمتالئماً نليكوهتطويربعدلتطوعياورلداهو

.دةمحدمنيةزةفترفيورلدااهذفيتسكينهمو

يةتصميم الفرص التطوع
ملمهاابتحديدوراً مرولتطوعياجالحتيااتحديدمنءاً بدلتطوعيةالفرصةاقنطاتحديدتعملياهي

.مةزلالااتلخبرواراتبالمهاًء نتهاوالمحتملةالمخاطروالفرصةاطبيعةوتلياولمسؤوا

يمعنوأوديمامقابلاطشترادونتطوعياً عمًال ميقدمنكلالمتطوع

ألخالقياقلميثاا
عللمتطو

دتحدوطهوشرتوضحو،لتطوعيالعملاعداقوتحكملتيادئلمباوالقيموانينالقوامجموعةقلميثاايوضح
لتيالبيئةوالجمعيةاسياسةلخالمنلتطوعيالعملاءثناأحقوقهمتحفظو،جباتهمووالمتطوعيناكسلو

.فيهايعمل
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الميثاق األخالقي 
للجمعية  ولمدير 

التطوع

،جباتهمووالياتهمومسؤدتحدو،علتطواليومسؤولجمعيةاقبلمنلتطوعيالعملاعداقوتحكملتيادئلمباوالقيموانينالقوامجموعةقلميثاايوضح
.لمتطوعينامعلتطوعيالعملاءثناأحقوقهمتحفظو

دليل المتطوع
اءاتإلجرواتلسياساواعلمتطواتجباوواقحقوولمتطوعينااكإلشرلجمعيةايةورؤتمنطلقاُيوّضححيث،لجمعيةالىإسينضمعمتطولكلتعريفيليلد
.ليهاإجيحتاقدلتياذجلنمااهمأعلىكذلكييحتووبهلمرتبطةا

أداة إدارة الفرص
التطوعية 

معلمناسبااءإلجراذتخاوالتطوعيةاللفرصةلمتقدمينازفرثممنولتطوعيةاللفرصةبالستقطاوالتسويقانشطةأتحديدعلىعلتطواولمسؤتساعدأداةهي
فيهيساهميلذالمجتمعيالعائداهوماولفعليةالتطوعيةاتلساعاابحتساامعلمتطوعينالمتابعةمهااستخدايتمكمالتطوعيةالفرصةالشغلمرشحكل

.فزابالحوبطهاورلمتطوعينافعدواتحديدعلىيشتملكما،نلمتطوعوا

الملف التعريفي
تمنطلقاعلىكذلكييحتوأنينبغيكما،مناسبتعريفيقالبلخالمنللمجتمعهارظهاإضبغرلجمعيةاعنلتعريفيةاتلمعلومااألهمحصرعنرةعباهو
.لجمعيةافيعلتطواقطرولمتطوعينااكإلشرلجمعيةايةورؤ

القالب التعريفي
.للمجتمعلتعريفيالملفارلظهولمناسباعالمياإللشكلاهو

قياس العائد أداة
االقتصادي التطوعي

تسهامااإلقيمةوعلتطواتكاليفبحتسااطريقعندةمحدمنيةزةلفترعلتطوامنيةدالقتصاالقيمةابحتسااعلىعلتطواولمسؤتساعدعمليةأداةهي
.لمضافةاضافيةاإللقيمةوالتطوعيةا

(.لتقديروالتكريما،افشرواإللدعما،يبرلتدوالتوجيها،لتسكينوازلفرا،بالستقطاواصلفراتصميم،لتعزيزوالتخطيطا)علتطواتعمليادارةإللستةاحلالمراهينطاقات التطوع
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المباشر المدير
المرجع الفني

مهامهداءألتوجيههعنوللمسؤوا،علتطوابيئةفيعلمتطواأداءعنلفنياوللمسؤاهو
.دةلمحداةللفترئهأداعنعلتطواوللمسؤيةورلدايررلتقاافعورلتفصيليةا

اإلداريالمرجع 
دارة إلاأولقسمافيلتطوعياضعهومنلتأكدوايةدارإلاعلمتطواحالةبمتابعةميقويلذواينوبهمنأوعلتطواولمسؤهو

.دةلمحدا

.دةمحدمنيةزةلفترعللتطولجمعيةواعلمتطوابينشرفيقتفااهواتفاقية التطوع

المتطوعون 
المحتملون

.لتطوعيةاصلفراعلىتسكينهمقبللمبدئيابقبولهمهمرشعاإتملذينوالتطوعيةاصلفراعلىنلمتقدمواهم

الفرص التسكين
لمباشراهمديرولتطوعيةابالفرصةوبالجمعيةعلمتطوالربطلرئيسيةالعمليةاهي

دعدو،لديهكانتلتياتلياولمسؤواملمهاادتحدو،علمتطوابهمقايلذازنجاواإللجهداتثبتسميةرقةورعنرةعباهيشهادة التطوع
.بالفعلبهاعتطّو لتياعلتطواتساعا
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نطاقات عمل 
إدارة التطوع 

التخطيط 
والتعزيز 

تصميم الفرص
و االستقطاب 

الفرز و 
التسكين 

التوجيه 
والتدريب 

الدعم و 
اإلشراف 

التقدير و 
التكريم 



عمليات التخطيط والتعزيز: واًل أ
السياسات واالجراءاتإعداد 
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1.1.1

خلياً دانشرهاو،وعينطلمتااكإلشريتهاورؤلقاتهاطمنبتوضيحلجمعيةتلتزم السياسةا
.لجمعيةاقعاموولةوأداتمستندفيتضمينهايتمو،جياً رخاو

بما،عينطولمتاإدارةتعملياتحكميةإداراءاتجروإتسياساكتابةلجمعيةتعتمد ا
.عبالتطولعالقةابألصحابإتاحتهامتقووتحتياجااالمعفقايتو

1.1.2

لسياسةا



عمليات التخطيط والتعزيز: واًل أ
إعداد السياسات واالجراءات
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االجراءات
.لمتطوعينااكإلشرلجمعيةايةورؤتمنطلقابصياغةلجمعيةافياإلدارات معونبالتعاالتطوعإدارةتقوم▪
علتطواثقافةتعزيزيحققبمالعالقةاذاتتلجهاامعونبالتعاوعلتطواإدارةىلدلمتطوعينااكشرإفيلجمعيةايةورؤتمنطلقانشرليةومسؤنتكو.▪

.جياً رخاوخلياً دا
.ةمباشرءاتلقاأوعملورشلخالمناءاتإلجرواتللسياسالعامةادةلمسواسمرفينلسابقووانلحاليوانلمتطوعووايةازلمواداراتإلاومديريسهم.▪

،للجمعيةلفاعليةواءةلكفاايحققبمالتطوعيةالعمليةافيلمتطوعينااكشرإفيتسهممفّصلةاءاتجروإمكتوبةتسياسابوضععلتطوامديرميقو▪
.علتطواتنطاقالجميعبالشموليةتتسمأنعلى

فيلةالعداتحقيقتضمنبماولمؤسسيةاقيمهاولجمعيةاتتوجهامعفقاتتوبمااءاتإلجرواتلسياساادعتماواجعةابمرلجمعيةاإدارةمتقو.▪
.لتطوعيةادوارألاتحديدفيعلتنوواصلفراتكافئ

.هتطويروتطبيقهعلىتحثهموفهمهموستيعابهمامنتتأكدوعبالتطولمعنيينالجميعاءاتإلجرواتلسياساالجمعيةاتتيح▪



عمليات التخطيط والتعزيز: واًل أ

التعريف بدوافع إشراك المتطوعين

16

1.2.1

كهااشرإفعودوابسباأتبينولعاملينابينعلتطواثقافةنشرلجمعيةتتبنى السياسةا
.دةلمنشواافألهدالتحقيقبمساندتهمملقياوافيهاللمتطوعين

قعاموأو راتلمنشواأو لعملاأو ورش يبيةرلتداوراتلدالخالمنلعاملينابينعلتطواثقافةبنشراإلدارات المعنية معونبالتعاعلتطواإدارة متقو▪
سالةوريةرؤتحقيقفيءشركانهمأونيشعرولجمعية افيلمتطوعينااك شرإنلعاملوايتقبلبحيثيةورلدات الجتماعاأو االجتماعياصلالتوا

.  لجمعيةاافهدوأ

تلياوآدةمتعدبأساليبلجمعيةواللمتطوعينلةدلمتباالمنافعوالمتطوعينااك شرإمنبألسباوافعوالدالعاملينالكافةلجمعية إدارة اتبين▪
(. غيرهاودلجداللموظفينلتوجيهيةامجالبرواع بالتطولتوعويةاادلموا)لمثامتنوعة

.  ختلفةممقساأفيلتطوعيةاصلفرامندعدتصمموعلتطوانكياافهدأتصميمفيلعاملينالجمعية إدارة اكتشر▪

االجراءات



عمليات التخطيط والتعزيز: اواًل 

مدير التطوع / اختيار منسق 
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1.3.1

صخاظيفيوصفوادبإعدمتقوو،كلياً غمتفردفرلىإعلتطوانكياإدارةليةومسؤلجمعيةتوكل السياسةا
.لجمعيةاإدارةمجلسقبلمنعليهلتصديقايتموعلتطواإدارةبعمليات 

ذجنموفيتضمن تصالحياوتجباووامهاماً لهتسندوعلتطوانلكيااً مديرأو منسقاً لجمعية تختار ا▪
.  لجمعيةإدارة امنسميراربقرتعيينهيتمولوظيفيالوصفابطاقة

من قبل دهعتماايتموللجمعيةلتنظيميالهيكلافيعلتطوانكيابإضافةم  األمين العام   يقو▪
. هنشرومجلس اإلدارة  

االجراءات



عمليات التخطيط والتعزيز: واًل أ

وضع خطة تسويقية بموازنة سنوية 

18

1.4.1

ادلمووااردلمواتوفيرعلىتعملوع، بالتطولمتعلقةات الحتياجااجميع بتغطيةلجمعية تلتزم السياسةا
.  لتطوعيةابفرصهملمتطوعيناملقيايةورلضرا

.  دمةلقاالماليةاللسنةماليمعاكل نهايةفيةلمعتمداذجلنماافقولماليةادارة لإلمجاللبرلتقديريةانيةالميزاعلتطوامديريرفع▪
 .دلالعتمالجمعية ألمين العام اترفعلماليةادارة إلامنلطلباسةدرابعد ▪
.  زنجاإبرنامجفيلسنويةانةازلموال خادبإعلتطوامديرم يقود العتماابعد ▪
.  نيةالميزافقومجالبرااألمين العام يعتمد▪
.  علتطواإدارة منبع ركل بنهايةز إلنجال اخاوإدمجالبراتنفيذيتم▪
 .لماليةادارة إلامنفلصراجهوأونيةالميزاجعاتر▪
.  ومدير مكتب المشاريع ملعاااألمين معةلمنفذامجالبرامناقشةبع ركل نهايةفييتم▪

االجراءات



تصميم الفرص واالستقطاب: ثانيا 
تصميم الفرص التطوعية 
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لسياسةا2.1.1

منلمطلوبةاراتلمهاواملمهااموضحًة ،حضوووبشفافيةتطوعيةفرصةلكلقيقدبتوصيفلجمعيةتقوم ا
تحديدولمحتملةالمخاطراتحليلو،لجمعيةامنعليهسيحصليلذالدعمواافإلشراالفرصة و طبيعةوعلمتطوا
.لمخاطراههذتأثيرلتخفيفهاذباتخامستقواءاتإلجرا

لخالمنةجديدئحاشربستقطااولتحالذلكو،لمتطوعينااكشرإفيعلتنوابأهميةلجمعيةاتؤمنلسياسةا2.1.2
.لتطوعيةاصلفرافيدةلمحدالتطوعيةاملمهاا



وضع خطة تسويقية بموازنة سنوية 
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.الجمعيةيقوم مدير التطوع برصد االحتياج من المتطوعين من اإلدارات واألقسام وفق نموذج تحديد االحتياج التطوعي في .1
.الجمعيةتلبي احتياجات يكتب المشرف الفني المهام المطلوبة من المتطوعين في كل فرصة من الفرص التطوعية، والتي .2
عيةالمهام المطلوبة وفق نموذج تصميم الفرص التطوالمتطوع إلداء يحدد المشرف الفني المهارات والخبرات والسمات الشخصية الالزم توفرها في .3
لمتابعةراف وايحدد المشرف الفني من سيقوم باإلشراف والمتابعة على المتطوعين في هذه الفرصة، وآلية القيام بذلك بحسب إطار اإلشراف في قسم اإلش.4
(كالتوجيه، التدريب، سداد النفقات، المواصالت، الخ)يحدد مدراء اإلدارات ومدير التطوع أنواع الدعم الذي سيحصل عليه المتطوع للقيام بمهامه .5
ة، مباشرة أو غير مباشر)يحدد المشرف الفني و مدير التطوع الفوائد التي ستعود على المتطوعين من أداء هذه الفرصة سواء كانت على المتطوع . .6

(كاكتساب المهارات، أو الرضا بإسعاد اآلخرين
.يحدد المشرف الفني اإلطار الزمني ألداء الفرصة وهل يوجد حد أدنى للمدة الزمنية.7
.يدرس مدير التطوع ويحلل المخاطر المحتملة على المتطوع ويحدد إجراءات لتخفيف هذه المخاطر.8
.التطوع لتسويق الفرصة التطوعية بما يضمن استهداف الشريحة المناسبة للفرصة التطوعيةأخصائي يخطط مدير التطوع بالتعاون مع .9
يزود مدير التطوع أخصائي التطوع البيانات المطلوبة للفرص التطوعية.01
أخصائي التطوع بنشر الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي تحقق من خاللها أهداف وتطلعات الجمعية والمجتمعقوم ي.11

يقوم مدير التطوع باإلشراف على الفرص التطوعية المنشورة.21

االجراءات

تصميم الفرص واالستقطاب: ثانيا 



التقنية لتسويق الفرص التطوعية 
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2.2.1

لمتطوعينابستقطاافينيةاإللكتروألنظمةواالجتماعياصلالتواسائلوالجمعية تعتمدلسياسةا
.  المطروحة لتطوعيةاصللفرلتسويقوا

لتطوعيةاصلفرالتسويقلفعالةالتقنيةالوسائلوالمناسبةااتلقنوابالجمعية علتطوامديرديحد-1
.  لمتطوعينابستقطاوا
.  لمتطوعينابستقطاوالتطوعيةاصلفرالتسويقمسبقاً تحديدهاتملتيوالمناسبةالوسائلاعلتطوامدير ميستخد-2

االجراءات

تصميم الفرص واالستقطاب: ثانيا 



تحديد اإلجراءات التأديبية
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لسياسةا
الو، علمتطواعنريصدءمسيكسلوأو فتصرأي هتجايبية دلتأاءات اإلجرالجمعية تتخذ ا

.  لجمعيةايمثلعلمتطوانبأمنهاكا إدرا،ًمتطوعالكونهلكذعنلجمعية اتتغاضى

صلفراتنفيذءثناأعلمتطوامنرتصدقدلتيواعليهالمترتبةاتللمخالفاالئحةاد بإعدعلتطواإدارة معونبالتعاإدارة المشاريع متقو-1
.  لتطوعيةا

.  لمتطوعينامنهاورصدارتكروتأثيرهاحسبتمستويالى إتلمخالفاابتصنيفتقوم إدارة التطوع -2
.  لمخالفينالمتطوعيناحقفيتلعقوبااأو يبية دلتأاءات اإلجرالتنفيذضحةواليةآعلتطواإدارة معونبالتعاإدارة المشاريع  دتحد3-
.  بذلكتتأثرعمالهمأكانتإذا لمخالفاعلمتطواحقفيةلمتخذايبية دلتأاءات اباإلجرلصلةاذوي لمتطوعينوالموظفيناجميع بلغي4-

االجراءات

تصميم الفرص واالستقطاب: ثانيا 



توثيق معلومات و بيانات المتطوعين
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لسياسةا
يتمو،لتطوعيةاصلفرافيلمتطوعيناتسكينمتخدلتياألساسيةاتلمعلوماالجمعيةتطلب ا

.لتنفيذهالمحتملينالمتطوعينوالفرصةاطبيعةتناسب بطريقة تسجيلها

الفرز والتسكين: ثالثا 

3.1.1

لسياسةا
3.1.2

كانتلحافي،ألمنيةاتلمخالفاامنللمتطوعينلمدنيةاتلسجالاخلومنلجمعيةاتتأكد 
.لكذبطلبفيةاإلشراتلجهااقامتأو،عاليةحساسية ذاتلفرصةا

االجراءات
.لتطوعيةاللفرصةمالئمتهممنللتأكديةورلضرالمتطوعيناتمعلوماوتبيانابتسجيلعلتطوامديرميقو-1

حساسيةذاتلفرصةاكانتلحافيللمتطوعينلمدنيةاتلسجالاسالمةمنللتأكدألمنيةاتللجهاطلباً لجمعيةاإدارةترسل-2
لكذبطلبفيةاإلشراتلجهااقامتأو،عالية



حماية خصوصية  المتطوعين
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الفرز والتسكين: ثالثا 

االجراءات
.  لمتطوعيناتمعلوماوتبيانابحفظلجمعية افيعلتطواإدارة متقو-1

اتمستندلحفظةلجمعياأمين عام  بهكيشرونيإلكتروملفعلتطوامديريخصص-2
.  لصالحيةاذوي لغيرعليهاعالطالايمنعولمتطوعينا

. ببياناتهمتلمنظماايدوتزقبللكوذىخرأتلمنظماتحويلهمفيلرغبةالديهملذينالمتطوعيناإذن لجمعية اتطلب-3

تضمنكما،لديهالمسجلينالمتطوعيناتبيانالحمايةمةزلالااءاتإلجراذباتخالجمعية تقوم السياسةا
.لمتطوعينامنذنإلاخذأبعدالإىخرأتمنظماأيمعلهااوتدأو نشرهامعد

3.3.1



قبولهالتعامل مع المتطوع في حالة عدم 
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الفرز والتسكين: ثالثا 

االجراءات
لمناسبةابالطريقةقبولهممعدببأسبالتطوعيةاللفرصةلمتقدمينادة بإفاعلتطواأو أخصائيعلتطوامديريقوم -1

.  لمالئمةالوسيلةوا
لتياتلمنظماالى إبالتوجهقبولهميتململذينالمتطوعيناتوصيوىألخراتبالمنظماعالقتهالجمعية اتستثمر-2

.  بينهملتنسيقافيتساهمو، توجهاتهموتهمراقدمعءمتتال

لسياسةا
فيقبولهمعنار بالغهم باالعتذوإفضهمرتملذينالمتطوعينامعصلاللتوليةآلجمعية تعتمد ا

لفرصةا
تهمراقدتناسبىخرأتلمنظماتحويلهممكانية إلجمعية ارستدكما، لكذبسباأتوضيح

و أخذ األذن من قبل المتطوعين تهمرامهاو 3.4.1



والتعريفالتوجية
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والتدريبالتوجيه : رابعا 

االجراءات
صلخااعمتطوتسجيلذجنموفقودلجداللمتطوعينلتوجيهاتنفيذاءات جرأخصائي إ /علتطوامدير ديحد-1

دلجدابالمتطوعين
(علمتطواليلد)مثلنلمتطوعوايحتاجهاالتي لةدألا، اتلمستندامنبنسخةجديدعمتطوكل علتطوامدير وديز-2
.  لجمعيةافقابمرلتعريفهمجولةفيدلجدالمتطوعينابالجمعية علتطوامدير يصحب-3

مقساوأوإدارات لمجتمعاخدمةفيهاودوربالجمعية دلجدالمتطوعينالجمعية جميع اتعّرف لسياسةا
.  فيهالعاملينوالجمعية ا

4.1.1



التدريب والتطوير
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والتدريبالتوجية: رابعا 

االجراءات
 /ذجلنموافيبتعبئتهعلمتطوامقامافقو، للمتطوعينيبيةرلتدات الحتياجاابتحديدعلتطوايمشرفمنبالتنسيقعلتطواديرمم يقو-1

.  لتطوعيةالفرصةامعنةربالمقاو
اتمؤشرمعتحقيقهاادلمراافألهدوايبيةرلتدالوسائلاأو ألساليبوامجالبراعلتطوامدير ديحد-2
.  بالتنفيذءلبدوالمتطوعينامعتتناسبلتياعيدالمواةعاامرمعمعينةةفترعلىمنياً زيبرلتدالةوجدمعلتنفيذهاميلزماتوفيروداءألا

تحقيقىمدو( لمتطوعينا)بينرلمتداضارسقياويبيةرلتدامجالبرابتقييمصالختصااذات تلجهاامعونبالتعاعلتطوام مدير يقو-3
.  دةمحدةفتربعد أو ةمباشريبرلتداما بعد إلمالئمالوقتاحسبافألهدا

أو بناء شراكات لتدريب المتطوع علىمتخصصينألشخاصالتدريبمهمةلجمعيةاتسند لسياسةا
.المهارات التي يحتاجها

4.2.1



الشكاوي والتظلمات والتعامل مع حاالت غير الالئقة
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الدعم واإلشراف: خامسا 

معدحالةفيلمظلتاتحاالأو وىلشكاافعرللمتطوعينتكفلضحةواليةآتعتمد الجمعية  لسياسةا
.لمناسبةاباألساليبللمتطوعينتبلغها ، ولعملابيئةفيآلخريناوعلمتطوافقاتو

5.1.1

لسياسةا
5.1.2

اءاتإلجرواتبالمخالفابالجمعيةتعريفهمءثناألمتطوعينالجمعيةتبلغ ا
.تطبيقهاليةوآ،عليهالمترتبةا



الشكاوي والتظلمات والتعامل مع حاالت غير الالئقة
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الدعم واإلشراف: خامسا 

االجراءات
ينبغيلتيالفعالةالالتصاااتقنوواءات الجروااتلخطواتبيين  يتمكما، وىلشكااتقديموغ إلبالوالتظلمافيبحقهم لتوجيهاعمليةءثناألمتطوعيناعلتطوايبلغ مدير -1
.وىلشكااأوللتظلممهااستخدا

.سميرغيرونيوتعابشكللتظلماحلجلأمندلجهواكلبالتظلمنلمعنيووا(لفنيالمرجعا)لمباشرائيسهورعلمتطواليبذ-2
قمرلتظلمواوىلشكااذجنموتعبئةولرسميةالطريقةالىإلالنتقاايتمفإنه،لرسميةاغيربالطريقةمعالجتهيمكنالأوحلهيتململتظلمانبأئيسهرأوعلمتطواشعرإذا-3
.علتطوامديرلىإفعهريتمفإنهلتظلمافيطرفاً لمباشرائيسهرنكاوإذا،لمباشرائيسهرلىإيرفعه(10)
.لتظلماعموضوسةرالدةمحايدلجنةلقسمانيكو-4.

.لتظلمابخطامستالايخرتامنيومينلخالبالتظلملمعنيينواعلمتطوابينعجتماالعقدموعدتحديديتم-5
ارلقرافيلطعنالحقتوضيحايتضمنو،علمتطوامنعلمرفوالتظلمامعبالتعامللمتعلقاارلقرايوضحعالجتماايخرتامنيومينلخالستجابةابرسالةعالجتمااعتباإيتم-6
.درلصاا

.بديلموعدتحديدولموعدابتمديدملإلعالسالةرلساإريتملتظلماافطرأمعشلنقاوالتحقيقامنمزيدلىإلحاجةاحالةفي-7
علىلطعنابسباوأجهأوفيهايوضح،اربالقرعالمهإيخرتامنيومينلخالسمياً رطعناً ميقدأنلهيمكن،علمرفوالتظلمانبشأدرلصااارلقراعنعلمتطواضارمعدحالةفي-8
.درلصااارلقرا

افألطرالجميعمملزنهائيارقراربإصدمتقوو،لمختلفةافهاألطرعالستماوالتظلماتحيثيافهمبعدملمقدالطعناسةرالدةمحايدمختلفةةمصغرلجنةتكوينيتم-9
.للطعنقابلغيرو
.لطعناارقرورصدمنيومينلخاللطعنابنتيجةعلمتطواغبالإيتم-10



أحقية رفض المتطوع للمطالب
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االجراءات
معتتناسبال هاايروليه إُتسندلتياتلياولمسؤاأو ملمهااحدأأداء علىتهرقدمعدصبخصورًا شعاإعلمتطواميقد-1

.  لتطوعيةافرصتهقنطاوتهراقد
.  لمطلوبةاملمهااأو لفرصةالتنفيذلمناسبةائلالبداتحديدو، علمتطواطلبسةرابدعلتطوامدير ميقو-2
.  طلبهعلىلمترتبةااءات إلجرو اتبالتحديثاعلمتطواُيبلغ-3

مدير  علىو، تهراقدأو لياتهومسؤقنطارجخابأنهاىيرلتياملمهاافضريحق للمتطوع   لسياسةا
رالعتباابعينهخذوأبجديةلرفضالتعاملاعلتطوا

5.2.1

الدعم واإلشراف: خامسا 



الفنيواإلشراف الدعم المالي 
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اإلجراءات

لسياسةا
كافةعنتعويضهو، بمهامهمللقياعلمتطواسيحتاجهالتيااردلموابتوفيرلجمعية تقوم ا

اءات إلجراحسبلتطوعيةافرصتهداءبأتتعلقلتيوايتحملهاالتي قد  لماليةايفرلمصاا
.لرسميةا

5.3.1

الدعم واإلشراف: خامسا 

لسياسةا
5.3.1

صألشخاوا،تقديمهليةوآ،عللمتطوملمقداافإلشروالدعمابتوضيحلجمعيةتقوم ا
.لتطوعيةاللفرصةهتنفيذءثناأعلمتطوامعصلابالتونسيقومولذينوابهلمعنيينا

، بذلكملقيااكيفيةو، لتطوعيابالعمللعالقةاذات يفهمرمصاعنتعويضهماءات بإجرلمتطوعينام بإعالعلتطواإدارة منسوبييقوم -1
.  بذلكلخاصةاتلمتطلباواعنهالتعويضايتمال لتيواعنهالمتطوعيناتعويضيتملتياتفاولمصرااعنووأ
.  صرفهالمتوقعابالمبالغلمباشرافلمشراغ بإبالم فإنه يقولتطوعيةالفرصةالتنفيذمبالغأي فصرلى إعلمتطواجحتااإذا -2
. عدمهاأو فقةابالموعلمتطوام بإعالعلتطوام مدير يقو-3
مرجعه)لمباشرالهومسؤلىإتسليمهو(نحوهاوتيرالفوا)متطلباتهقفاوإر(تفاومصرتعويضطلب)ذجنموبتعبئةعلمتطوام يقو-4
تفاومصرعنتعويضذجنموفقولتعويضالطلب(لفنيا



تطوير مهارات المشرفين ومناقشة قضايا المتطوعين
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اإلجراءات

منتمكنهملتيوامةزلالاراتلمهاوارفبالمعامألقساوادارات إلايريمديدوبتزلجمعية تقوم السياسةا
.  عاليةءةبكفالمتطوعيناعلىاف إلشرا

5.4.1

الدعم واإلشراف: خامسا 

لسياسةا
5.4.2

قضايامناقشةت الجتماعااههذتضمنو، بقضاياهاتتعلقيةدورت جتماعاالجمعية تعقد ا
تالجتماعااتلكلخالاألداء مؤشروعلتطوا

تأهيلية امجبرفيعلتطوامديرق لجمعية بإلحاإدارة امتقو-1
عقدويبيةرتدمجاببرلحاقهم الخالمنفاعليتهموتهمءكفافعورلمتطوعيناعلىمن يشرف راتقدوراتمهاتطويرعلىلجمعية أمين عام ايعمل-2

ينرمستشامعتكااشر
.  مالئمةاراتقروتبتوصياوجلخروات الجتماعااةجندأفيقضاياهممناقشةوعلتطوانكياأداء متابعةعلىتعمل إدارة الجمعية -3
.  علتطوانلكيالتشغيليةالخططاادعدإفيلمتطوعيناعلىنيشرفولذينالعاملينالجمعية اكتشر-4



قياس االثر
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بشكلجعةالرابالتغذيةلمتطوعينايدوتزو،تهدجوولمتطوعيناأداءبتقييملجمعيةتقوم السياسةا
.مستمرودوري 5.5.1

الدعم واإلشراف: خامسا 

لسياسةا
5.5.2

عالقةلهالتيوامستمربشكلاتلمستجدوااتلمتغيرابكافةلمتطوعينالجمعية تبلغ ا
بهانيقوموالتي لتطوعيةاص بالفر

لسياسةا
5.5.3

تنفيذانهوألذينالمتطوعينامنجعةالرالتغذيةاعلىلللحصوليةآلجمعيةتعتمد ا
.لتطوعيةاصلفروادوارألاتطويرولتطوعيةاتجربتهملتحسين لتطوعيةافرصهم
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الدعم واإلشراف: خامسا 

اإلجراءات
مهمتهمننتهائهابعدلمناسبةالطريقةاامباستخدعلمتطواأداءتقييموجعةالرالتغذيةابتقديممدير التطوع ميقو-1
.لتطوعيةا

هتعتمديلذاعلمتطواأداءتقييمذجلنموابتعبئةعلتطواةـــ/فمشرميقو-2
.يةورلداأوليوميةالمتابعةواافإلشرانشطةأعلىًء بنالكوذلمتطوعيناتقييمفيلجمعيةا

بشكلئهأدالحويهرألتقديملفرصةالهحتتاو،داريإلوالفنياعلتطوامشرفيدورعنهنظرجهةوبتقديمعلمتطواميقو-3
.معا
لتطوعيةالفرصةاعلىيجاباً إأوسلباً تؤثرقدلتيااتلمتغيراأواتلمستجدابكافةلمتطوعيناغبإبالعلتطواةـــ/فمشرميقو-4

.مناسبةبوسائل
،مهمتهمنتهتالذيناللمتطوعينتلمقترحااينوتدوتالنطباعااسقياوتلمعلومااجمععلىالمشاريع إدارة تعمل-5
ةمسيرتطويرولمالئمةوالمناسبةااراتلقراذتخاافيمنهادةلالستفالتنفيذيةادارةلإلفعهاورتلبيانااتحليليتمبعدهاو
.علتطوا
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لسياسةا
6.1.1

التقدير والتكريم: سادسا 

مستوياتهمبكافةلجمعيةامنسوبيجميعلكذفييسهمولمتطوعينادجهوبتقديرلجمعيةتقوم ا
نىأدكحدقدموهالتياتلساعاادعدولتطوعيةاتهمزانجاإتوضحدةشهالمتطوعيناكما تمنح ،يةدارإلا

.للتكريم

اإلجراءات
.  نيوإللكتراموقعهاوالجتماعياصلالتوااتقنوعلىلمتطوعينازات نجات واسهاماإبنشرعلتطواتقوم إدارة -1

.  نلمتطوعوافيهاعمللتيالفعلّيةاتلساعااب الحتسافشفاودلعامنظاتصميمعلىعلتطواإدارة تعمل-2
متطوعينبلجذتشجيعاً وهمدلجهواً تقديريةدوربصفةلمتطوعينالتكريممتنوعةوأدوات دةمحدمعاييرفقوضحةواليةآبوضععلتطواإدارة .متقو-3

. دجد
عمتطودةشهاذجنموفقوتهم زافا بإنجااعترواهمدلجهواً تقديرللمتطوعينز نجاإداتشهالجمعية إدارة امتقد-4
، تالحتفاالا، وراتلدا)لمختلفةالتكريمابأنشطة لمتعلقةاجعةالرالتغذيةالجمعمالئمذجنموامباستخدمع إدارة المشاريع ونبالتعاعلتطواتقوم إدارة -5

.  علمتطوافعوالدملمقدالتكريمامةءمالمنبالتأكدعلتطواإدارة متقوو( لخالتقديراداتشها
يسنوبشكللمتطوعينالتكريمفعاليةعلتطواإدارة معبالتنسيقلعامةاتلعالقااإدارة تقيم-6
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النماذج

ةنموذج المقابلة الشخصيعنموذج تقييم أداء المتطو نموذج تحديد االحتياج التطوعي
وتصميم الفرص التطوعية 

https://docs.google.com/forms/d/1rl-Zfxef2GjcqRBT5nnGaeOqBicgLdmubygsCUzWtFg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xH4bHzXnX6tVoTkQdNmkq6T5x8SF4Sjb7igEx83Ss9A/edit
https://docs.google.com/forms/d/13vWtv1r-erj4ojYOVj01xlil3Gw4Yx0sC8osPLLR2Yg/edit
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النماذج

استبانة قياس رضا المتطوع نموذج تعويض المصروفات نموذج الشكوى والتظلمبينموذج تحديد االحتياج التدري

https://docs.google.com/forms/d/1xH4bHzXnX6tVoTkQdNmkq6T5x8SF4Sjb7igEx83Ss9A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yUQ-lFjViprNKZx7_OYbI2JraBAg89-Y03wbIenmtBY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZTiK-iRl0csxIy9tyVbv-j7fOMSyNeC04OU3I41aijU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1H3_REa7TOXjHh7aID_fTT99JU8lJZ31SDCYnHbh3EA4/edit


شــكــراً لكــم

                           

 

                                         


