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املقدمة
يســاعد هــذا الدليــل يف تقنــن عمليــة إرشاك املتطوعــن داخــل الجمعيــة وهــو ينضــم العمــل 
التطوعــي يف جميــع فــروع وإدارات الجمعيــة، حيــث يحتــوي عــى مجموعــة مــن السياســات 
واإلجــراءات التــي مــن شــأنها مســاعدة كيــان التطــوع بالقيــام بــإدارة العمــل التطوعــي ووضــع 
ــكال الطرفــن )الجمعيــة واملتطــوع( حيــث متكــن  هــذه العمليــة تحــت نظــام واضــح وشــفاف ل
ــاه  ــة تج ــادئ الجمعي ــم ومب ــص قي ــؤولياته ويلخ ــه ومس ــى حقوق ــرف ع ــن التع ــوع م املتط

كيــان التطــوع.

وتنظــر الجمعيــة إىل عمليــة إرشاك املتطوعــن بأنهــا عمليــة تُنّفــذ وفقــاً ألفضــل املامرســات 
ــاع  ــن إىل اتّب ــؤون املتطوع ــاص بش ــمها الخ ــيس قس ــة يف تأس ــدرك الجمعي ــذا ت ــة، ل العاملي

ومطابقــة معيــار إدامــه.
 

الهدف من الدليل:

     تحديد املبادئ األساسية لتشغيل كيان التطوع. وآلية تنفيذ املامرسات من خالل دليل
     متكامل يتم االعتامد عليه يف قضايا التطوع.

     مساندة مدير التطوع يف تصميم دليل خاص بجمعية رعاية األيتام يجمع السياسات
     واإلجراءات املتعلقة بالتطوع.

      يعترب مرجع ملنسق/ مدير التطوع إلضافة أو تعديل السياسات واإلجراءات يف الجمعية 
     او اختيار السياسات الرئيسية ووضعها يف دليل التطوع.

 

املعنيون فيه
مـجــــلــس اإلدارة

مـــــدراء التـطـــــوع
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العمل التطوعي
كل جهــد أو عمــل يقدمــه شــخص ذو صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة بطوعــه واختيــاره 

رغبــة يف خدمــة املجتمــع وتنميتــه.

كل من يقدم عمالً تطوعياً دون اشرتاط مقابل مادي أو معنوي.املتطوع

مسؤول التطوع 
هــو منســق أو مديــر التطــوع املتفــرغ للتطــوع ســواًء أكان موظفــاً بــدوام كامــل أم 

متعاونــاً بــدوام جــزيئ، ذكــراً أو أنثــى، وهــو الــذي يديــر التطــوع داخــل الجمعيــة.

امليثاق األخالقي 
للمتطوع 

يوضح امليثاق مجموعة القوانن والقيم واملبادئ التي تحكم قواعد 
العمل التطوعي، وتوضح رشوطه وتحدد سلوك املتطوعن وواجباتهم، 

وتحفظ حقوقهم أثناء العمل التطوعي من خالل سياسة الجمعية والبيئة 
التي يعمل فيها.

الدور التطوعي
ــل  ــوع مؤه ــاج إىل متط ــة، ويحت ــل الجمعي ــي داخ ــي التطوع ــاج الفع ــو االحتي ه

ألداء املهــام الــواردة فيــه.

امليثاق األخالقي 
للمنظمة وملدير 

التطوع

تحكــم  التــي  واملبــادئ  والقيــم  القوانــن  مجموعــة  امليثــاق  يوضــح 
قواعــد العمــل التطوعــي مــن قبــل الجمعيــة ومســؤويل التطــوع، وتحــدد 
مســؤولياتهم وواجباتهــم، وتحفــظ حقوقهــم أثنــاء العمــل التطوعــي مــع 

املتطوعــن.

الفرصة التطوعية
هــو الــدور التطوعــي بعــد تطويــره ليكــون متالمئــاً مــع رشيحــة محــددة مــن 
املتطوعــن املحتملــن، لغــرض اســتقطابهم وتســكينهم يف هــذا الــدور يف 

ــددة. ــة مح ــرتة زمني ف

تصميم الفرص 

التطوعية

هــي عمليــات تحديــد نطــاق الفرصــة التطوعيــة بــدءاً مــن تحديــد االحتيــاج التطوعــي 
ــة  ــر املحتمل ــة واملخاط ــة الفرص ــؤوليات وطبيع ــام واملس ــد امله ــروراً بتحدي وم

وانتهــاًء باملهــارات والخــربات الالزمــة.

أداة إدارة الفرص 
التطوعية

التســويق  أنشــطة  تحديــد  عــى  التطــوع  مســؤول  تســاعد  أداة  هــي 
للفرصــة  املتقدمــن  فــرز  ثــم  ومــن  التطوعيــة  للفرصــة  واالســتقطاب 
التطوعيــة واتخــاذ اإلجــراء املناســب مــع كل مرشــح لشــغل الفرصــة التطوعية 
كــام يتــم اســتخدامها. ملتابعــة املتطوعن مــع احتســاب الســاعات التطوعية 
الفعليــة ومــا هــو العائــد املجتمعــي الــذي يســاهم فيــه املتطوعــون، كــام 

ــز. ــا بالحواف ــن وربطه ــع املتطوع ــد دواف ــى تحدي ــتمل ع يش

املصطلحات األساسية املرتبطة بالدليل
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هو الشكل االعالمي املناسب لظهور امللف التعريفي للمجتمع.القالب التعريفي

هو اتفاق رشيف بن املتطوع والجمعية للتطوع لفرتة زمنية محددة.اتفاقية التطوع

نطاقات التطوع
ــم  ــز، تصمي ــط والتعزي ــوع )التخطي ــات التط ــتة إلدارة عملي ــل الس ــي املراح ه
الفــرص واالســتقطاب، الفــرز والتســكن، التوجيــه والتدريــب، الدعــم واالرشاف، 

التكريــم والتقديــر(.

املدير املبارش 
)املرجع الفني(

هــو املســؤول الفنــي عــن أداء املتطــوع يف بيئــة التطــوع، واملســؤول عــن 
توجيهــه ألداء مهامــه التفصيليــة ورفــع التقاريــر الدوريــة ملســؤول التطــوع 

عــن أدائــه للفــرتة املحــددة.

امللف التعريفي

ــرض  ــة بغ ــن الجمعي ــة ع ــات التعريفي ــم املعلوم ــر أله ــن ح ــارة ع ــو عب ه
إظهارهــا للمجتمــع مــن خــالل قالــب تعريفــي مناســب، كــام ينبغــي أن 
يحتــوي كذلــك عــى منطلقــات ورؤيــة الجمعيــة إلرشاك املتطوعــن وطــرق 

التطــوع يف الجمعيــة.

دليل املتطوع

دليــل تعريفــي لــكل متطــوع ســينضم إىل الجمعيــة، حيــث يُوّضــح منطلقــات 
املتطــوع  وواجبــات  وحقــوق  املتطوعــن  إلرشاك  الجمعيــة  ورؤيــة 
والسياســات واإلجــراءات املرتبطــة بــه ويحتــوي كذلــك عــى أهــم النــامذج 

ــا. ــاج إليه ــد يحت ــي ق الت

املرجع اإلداري
هــو مســؤول التطــوع أو مــن ينوبــه والــذي يقــوم مبتابعــة حالــة املتطــوع 

اإلداريــة والتأكــد مــن وضعــه التطوعــي يف القســم أو اإلدارة املحــددة.

أداة قياس 
العائد االقتصادي 

التطوعي

هــي أداة عمليــة تســاعد مســؤول التطــوع عى احتســاب القيمــة االقتصادية 
مــن التطــوع لفــرتة زمنيــة محــددة عــن طريــق احتســاب تكاليــف التطــوع 

وقيمــة االســهامات التطوعيــة والقيمــة االضافيــة املضافــة.

املتطوعون 
املحتملون

هــم املتقدمــون عــى الفــرص التطوعيــة والذيــن تــم إشــعارهم بقبولهــم 
املبــديئ قبــل تســكينهم عــى الفــرص التطوعيــة.

شهادة التطوع
هــي عبــارة عــن ورقــة رســمية تثبــت الجهــد واالنجــاز الــذي قــام بــه 
املتطــوع، وتحــدد املهــام واملســؤوليات التــي كانــت لديــه، وعــدد ســاعات 

ــل. ــا بالفع ــّوع به ــي تط ــوع الت التط

التسكني
ــة  ــة التطوعي ــة وبالفرص ــوع بالجمعي ــط املتط ــية لرب ــة الرئيس ــي العملي ه

ــارش. ــره املب ومدي
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نطاقات كيان التطوع

مناطق

عمل إدارة

التطوع

التخطيط والتعزيز

التوجيه والتدريب

تصميم الفرص
واالستقطاب

الفرز والتسكني

التقدير والتكريم

الدعم واإلرشاف
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أوالً: التخطيط والتعزيز:

إعداد السياسات واالجراءات
التعريف بدوافع إرشاك املتطوعني

اختيار منسق / مدير التطوع
وضع خطة تشغيلية مبوازنة سنوية

ثانياً: تصميم الفرص واالستقطاب:

تصميم الفرص التطوعية
التقنية لتسويق الفرص التطوعية

تحديد اإلجراءات التأديبية

ثالثاً: الفرز  والتسكني:

توثيق معلومات وبيانات املتطوعني
حامية خصوصية املتطوعني

التعامل مع املتطوع يف حالة عدم قبوله

رابعاً: التوجيه والتدريب:

إعداد السياسات واالجراءات
التعريف بدوافع إرشاك املتطوعني
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خامساً: الدعم واإلرشاف:

الشكاوى والتظلامت والترصف مع الحاالت غري الالئقة.
أحقية رفض املتطوع املطالب.

الدعم املايل واإلرشاف الفني.
تطوير مهارات املرشفني ومناقشة قضايا املتطوعني.

سابعاً :الفرق التطوعية:

سادساً: التقدير والتكريم:
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أوالً: التخطيط والتعزيز

1- اعداد السياسات واإلجراءات:

السياسة

1-1-1 / تلتــزم الجمعيــة بتوضيــح منطلقاتهــا ورؤيتهــا إلرشاك املتطوعــن، وتعمــل عــى نرشهــا 
داخليــاً وخارجيــاً وتتبنــى نــرش ثقافــة التطــوع وتبــن أســباب ودوافــع ارشاكهــا للمتطوعــن.

1-1-2/  تعتمــد الجمعيــة كتابــة سياســات وإجــراءات إداريــة تحكــم عمليــات إدارة املتطوعــن، مبــا 
يتوافــق مــع احتياجــات املنظمــة، وتقــوم بإتاحتهــا ألصحــاب العالقــة بالتطــوع.

اإلجراءات

التطــوع يف الجمعيــة بصياغــة منطلقــات ورؤيــة الجمعيــة إلرشاك  يقــوم مديــر قســم   .1
املتطوعــن ويعمــل عــى نرشهــا مبــا يحقــق تعزيــز ثقافــة التطــوع داخليــاً وخارجيــاً.

2. يقــوم مديــر التطــوع بعــد اخــذ راي أصحــاب العالقــة بوضــع سياســات مكتوبــة وإجــراءات 
مفّصلــة تســهم يف إرشاك املتطوعــن يف العمليــة التطوعيــة مبــا يحقــق الكفــاءة والفاعليــة 

ــوع. ــات التط ــع نطاق ــمولية لجمي ــم بالش ــى أن تتس ــة، ع للجمعي

3. تقــوم إدارة الجمعيــة مبراجعــة واعتــامد السياســات واإلجــراءات مبــا تتوافــق توجهــات 
الجمعيــة وقيمهــا املؤسســية ومبــا تضمــن تحقيــق العدالــة يف تكافــئ الفــرص والتنــوع يف 

ــوع. ــن بالتط ــع املعن ــات لجمي ــراءات والسياس ــة اإلج ــع اتاح ــة م ــد األدوار التطوعي تحدي

ــع  ــن واملناف ــن إرشاك املتطوع ــباب م ــع واألس ــن الدواف ــة العامل ــة لكاف ــن إدارة الجمعي 4. تب
ــال )املــواد التوعويــة  املتبادلــة للمتطوعــن والجمعيــة بأســاليب متعــددة وآليــات متنوعــة مث

ــا(.  ــدد وغريه ــن الج ــة للموظف ــج التوجيهي ــوع والربام بالتط

2- التعريف بدوافع ارشاك املتطوعني:

السياسة

1-2-1/ تتبنــى الجمعيــة نــرش ثقافــة التطــوع بــن العاملــن وتبــن أســباب ودوافــع ارشاكهــا 
للمتطوعــن فيهــا والقيــام مبســاندتهم لتحقيــق األهــداف املنشــودة.

اإلجراءات

1. تقــوم إدارة الجمعيــة بنــرش ثقافــة التطــوع بــن العاملــن مــن خــالل الــدورات التدريبيــة او ورش 
العمــل او املنشــورات او مواقــع التواصــل االجتامعــي او االجتامعــات الدوريــة بحيــث يتقبل
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ــداف  ــالة واه ــة ورس ــق رؤي ــم رشكاء يف تحقي ــعرون انه ــن ويش ــون ارشاك املتطوع  العامل
ــة. الجمعي

ــع  ــن واملناف ــن ارشاك املتطوع ــباب م ــع واألس ــن الدواف ــة العامل ــة لكاف ــن إدارة الجمعي 2.تب
بالتطوع-والربامــج  التوعويــة  )املــواد  مثــل  متنوعــة  وآليــات  متعــددة  بأســاليب  املتبادلــة 

التوجيهيــة للموظفــن الجــدد وغريهــم

3- اختيار منسق-مدير تطوع:

السياسة

1-3-1/ تكلــف الجمعيــة مســؤولية إدارة التطــوع إىل فــرد متفــرغ جزئيــاً أو كليــاً، وتقــوم بإعــداد 
ــوع  ــات إدارة التط ــن عملي ــه يتضم ــاص ب ــي( خ ــف الوظيف ــم1 الوص ــوذج  رق ــي )من ــف وظيف وص
ويتــم اعتــامده مــن قبــل مجلــس إدارة الجمعيــة )أو مــن يقــوم مقامهــم( وال يختلــف عــن إدارات 

الجمعيــات األخــرى كــام تلتــزم الجمعيــة بتغطيــة جميــع احتياجــات التطــوع.

اإلجراءات

1. تختــار املنظمــة منســقاً أو مديــراً لكيــان التطــوع وتســند لــه مهامــاً وواجبــات وصالحيــات تَُضّمــن 
يف منــوذج بطاقــة الوصــف الوظيفــي رقــم1 ويتــم تعيينــه بقــرار رســمي مــن إدارة الجمعيــة 

يقــوم مجلــس اإلدارة باالعتــامد والنــرش.
2. توفــر الجمعيــة املبالــغ املاليــة الكافيــة لتحقيــق الربامــج واألنشــطة واملبــادرات املتضمنــة 

يف الخطــة التشــغيلية وتتأكــد مــن رصفهــا ضمــن البنــود املخصصــة لهــا.
3. يقــوم مجلــس الجمعيــة بإضافــة كيــان التطــوع يف الهيــكل التنظيمــي للجمعيــة ويتــم 

اعتــامده ونــرشه.

4- وضع خطة تشغيلية مبوازنة سنوية:

السياسة

1-4-1/ تلتــزم الجمعيــة بتغطيــة جميــع االحتياجــات املتعلقــة بالتطــوع وتعمــل عــى توفــري 
املــوارد واملــواد الرضوريــة لقيــام املتطوعــن بفرصهــم التطوعيــة.

اإلجراءات

1. توفــر الجمعيــة املبالــغ املاليــة الكافيــة لتحقيــق الربامــج واألنشــطة واملبــادرات املتضمنــة 
يف الخطــة التشــغيلية وتتأكــد مــن رصفهــا ضمــن البنــود املخصصــة لهــا.
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ثانيا: تصميم الفرص واالستقطاب

1- تصميم الفرص التطوعية:

السياسة

2-1-1/ تقــوم الجمعيــة بتوصيــف دقيــق لــكل فرصــة تطوعيــة بشــفافية ووضــوح، موضحــًة 
املهــام واملهــارات املطلوبــة مــن املتطــوع والتــي تلبــي احتيــاج الجمعيــة، كــام توضــح هــذه 
ــة اإلرشاف  ــة وطبيع ــذه الفرص ــن ه ــوع م ــى املتط ــود ع ــي تع ــد الت ــد والعوائ ــرص الفوائ الف
ــراءات  ــد اإلج ــة وتحدي ــر املحتمل ــل املخاط ــة، وتحلي ــن الجمعي ــه م ــيحصل علي ــذي س ــم ال والدع

ــر. ــذه املخاط ــري ه ــف تأث ــا لتخفي ــتقوم باتخاذه ــي س الت
2-1-2/ تؤمــن الجمعيــة بأهميــة التنــوع يف إرشاك املتطوعــن، ولذلــك تحــاول اســتقطاب رشائــح 

جديــدة مــن خــالل املهــام التطوعيــة املحــددة يف الفــرص التطوعيــة.
ــم  ــدم له ــة وتق ــداف الجمعي ــع اه ــق م ــي تتواف ــة الت ــرق التطوعي ــة الف ــى الجمعي 2-1-3/ تتبن

ــة. ــن الجمعي ــدة م ــه معتم ــق اتفاقي ــب وف ــم املناس ــة الدع كاف

اإلجراءات

ــع اإلدارات  ــن بجمي ــن املتطوع ــاج م ــد االحتي ــة بتحدي ــع إدارة الجمعي ــوع م ــر التط ــوم مدي 1. يق
ــة . ــي(يف الجمعي ــاج التطوع ــد االحتي ــم2 تحدي ــوذج رق ــام وفق)من واألقس

2. يكتــب املــرشف الفنــي املهــارات املطلوبــة والســامت الشــخصية التــي تلبــي احتياجــات 
الجمعيــة مــن املتطوعــن يف كل فرصــة مــن الفــرص التطوعيــة مــع تحديــد مــا ســوف يحصــل 
عليــه املتطــوع مــن الدعــم وتحديــد اإلطــار الزمنــي واملخاطــر املحتملــة. وفــق منــوذج محــدد 

ــة(.  ــة التطوعي ــم الفرص ــم3 تصمي ــوذج رق )من
3. يحــدد املــرشف الفنــي القنــوات املناســبة للتســويق للفرصــة وضمــن تســويقها اســتهداف 
الرشيحــة املناســبة للفرصــة التطوعيــة وتشــمل أكــرب رشيحــة مــن املتطوعــن وتتــم املقابلــة 

الشــخصية للمتطــوع وفــق )منــوذج  رقــم4 املقابلــة الشــخصية(.
ــرد  ــة وال ــة طلب ــة بدراس ــوم الجمعي ــة تق ــامم للجمعي ــي لالنض ــق تطوع ــدم فري ــال تق 4. يف ح
والقبــول أو االعتــذار مــع التأكيــد يف حــال القبــول أن يأخــذ كل فــرد يف الفريــق حقــة يف 

ــل. ــة الدلي ــص علي ــام ن ــي ك ــس جامع ــرد ولي ــكل منف ــاعات بش الس
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2- التقنية لتسويق الفرص التطوعية:

السياسة

2-2-1/ تعتمــد الجمعيــة وســائل التواصــل االجتامعــي واألنظمــة االلكرتونيــة يف اســتقطاب 
املتطوعــن والتســويق للفــرص التطوعيــة.

اإلجراءات

املناســبة  القنــوات  بالجمعيــة  التطــوع  ومديــر  الفنــي  املــرشف  ويســتخدم  يحــدد   /2-2-2
املتطوعــن. واســتقطاب  التطوعيــة  الفــرص  لتســويق  الفعالــة  التقنيــة  والوســائل 

3- تحديد اإلجراءات التأديبية:

السياسة

2-3-1/ تتخــذ الجمعيــة اإلجــراءات التأديبيــة تجــاه أي تــرف أو ســلوك مــيء يصدر عــن املتطوع 
وتوقــع املتطــوع عــى )منــوذج رقــم 5 تعهــد خــاص باملتطــوع(، وال تتغــاىض عــن ذلــك لكونــه 

متطوعــاً، إدراكا منهــا بــأن املتطــوع ميثــل الجمعيــة وميثــل الوطنيــة.

اإلجراءات

ــي  ــا والت ــة عليه ــات املرتتب ــات والعقوب ــة للمخالف ــداد الئح ــام بإع ــة االيت ــة رعاي ــوم جمعي 1. تق
ــاء تنفيــذ الفــرص التطوعيــة وتحــدد آليــة واضحــة لتنفيــذ اإلجــراءات  قــد تصــدر مــن املتطــوع أثن

ــن. ــن املخالف ــق املتطوع ــات يف ح ــة أو العقوب التأديبي
2. تقــوم جمعيــة رعايــة االيتــام بتصنيــف املخالفــات إىل مســتويات حســب تأثريهــا وتكــرار 

صدورهــا مــن املتطوعــن.
3. يخطــر جميــع املوظفــن واملتطوعــن ذوي الصلــة باإلجــراءات التأديبيــة املتخــذة يف حــق 

املتطــوع املخالــف إذا كانــت أعاملهــم تتأثــر بذلــك. 
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ثالثاً: الفرز والتسكني

1- توثيق معلومات وبيانات املتطوعني:

السياسة

ــرص  ــن يف الف ــكن املتطوع ــدم تس ــي تخ ــية الت ــات األساس ــة املعلوم ــب الجمعي 3-1-3/ تطل
التطوعيــة، ويتــم تســجيلها بطريقــة تالئــم طبيعــة الفرصــة واملتطوعــن املحتملــن لتنفيذهــا 

مــع التأكــد مــن خلــو الســجالت املدنيــة مــن املخالفــات األمنيــة 

اإلجراءات

يقــوم املــرشف الفنــي بتســجيل بيانــات ومعلومــات املتطوعــن الرضوريــة للتأكــد مــن   .1
اتفاقيــة متطــوع(. التطوعيــة وتوقيعهــم عــى )منــوذج رقــم6  للفرصــة  مالمئتهــم 

ــجالتهم  ــن س ــق م ــن والتحق ــجيل املتطوع ــي لتس ــل التطوع ــة العم ــة منص ــد الجمعي 2. تعتم
ــة. ــرص التطوعي ــم للف ــل تنفيذه ــة قب املدني

ــي،  ــبب تقن ــي ألي س ــل التطوع ــة العم ــل يف منص ــاب مفع ــوع حس ــدى املتط ــن ل 3. إذا مل يك
فــإن املــرشف الفنــي يقــوم بإجــراءات التحقــق مــن ســجله املــدين وفــق اإلجــراء املــويص بــه 

مــن الجهــات املعنيــة.

2- حامية خصوصية املتطوعني:

السياسة

3-2-1/ تقــوم الجمعيــة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لحاميــة بيانــات املتطوعــن املســجلن لديهــا، 
كــام تضمــن عــدم نرشهــا أو تداولهــا مــع أي منظــامت أخــرى إال بعــد أخــذ اإلذن مــن املتطوعــن.

اإلجراءات

1. يقوم املرشف الفني يف الجمعية بحفظ بيانات ومعلومات املتطوعن.
2. يخصــص مديــر التطــوع ملفــات لحفــظ مســتندات املتطوعــن ومينــع االطــالع عليهــا لغــري ذوي 

الصالحية.
3. تطلــب الجمعيــة إذن املتطوعــن الذيــن لديهــم الرغبــة يف تحويلهــم ملنظــامت أخــرى 

ــم. ــامت ببياناته ــد املنظ ــل تزوي ــك قب وذل



16

3- التعامل مع املتطوع يف حالة عدم قبوله: 

السياسة

3-3-1/ تعتمــد الجمعيــة آليــة للتواصــل مــع املتطوعــن الذيــن تــم رفضهــم وإبالغهــم باالعتــذار 
ــوع(،  ــذار للمتط ــم7 اعت ــوذج رق ــق )من ــك وف ــباب ذل ــح أس ــع توضي ــة م ــم يف الفرص ــن قبوله ع
كــام تــدرس الجمعيــة إمكانيــة تحويلهــم لجمعيــات أخــرى تناســب قدراتهــم ومهاراتهــم بعــد 

أخــذ اإلذن مــن املتطوعــن.

اإلجراءات

ــة  ــم بالطريق ــدم قبوله ــباب ع ــة بأس ــة التطوعي ــن للفرص ــادة املتقدم ــة بإف ــوم الجمعي 1. تق
ــة. ــيلة املالمئ ــبة والوس املناس

2. تســتثمر الجمعيــة عالقتهــا باملنظــامت األخــرى وتــويص املتطوعــن الذيــن مل يتــم قبولهــم 
بالتوجــه إىل املنظــامت التــي تتــالءم مــع قدراتهــم وتوجهاتهــم، وتســاهم يف التنســيق 

بينهــم.
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رابعا: التوجيه والتدريب

1- التوجيه والتعريف:

السياسة

4-1-1/ تُعــرّف الجمعيــة جميــع املتطوعــن الجــدد باملنظمــة ودورهــا يف خدمــة املجتمــع 
وأقســام املنظمــة والعاملــن فيهــا.

اإلجراءات

1. يحــدد مديــر التطــوع إجــراءات تنفيــذ التوجيــه للمتطوعــن الجــدد وفــق )منــوذج  رقــم8 تخطيــط 
اللقــاء التعريفــي باملتطوعــن الجدد(.

ــورات  ــة أو الربوش ــتندات، األدل ــن املس ــخة م ــد بنس ــوع جدي ــي   كل متط ــرشف الفن ــزود امل 2. ي
التــي يحتاجهــا املتطوعــون مثــل )دليــل املتطــوع، الدليــل التعريفــي، نســخة مــن وصــف الفرصــة 

التطوعيــة الــخ( ويصحبهــم يف جولــة تعريفيــة مبرافــق الجمعيــة. 

1- التدريب والتطوير:

السياسة

بفرصهــم  للقيــام  قدراتهــم  وتطويــر  املتطوعــن  تدريــب  مهمــة  الجمعيــة  تســند   /1-2-4
التطــوع. يف  معــه  والعاملــن  التطــوع  مســؤول  إىل  التطوعيــة 

اإلجراءات

1. يقــوم مديــر التطــوع بتحديــد االحتياجــات التدريبيــة للمتطوعــن، وفــق )منــوذج  رقم9تحديــد 
االحتيــاج التدريبــي للمتطوعــن( وتحديد الوســائل والربامــج التدريبيــة واالهداف املــراد تحقيقها.

ــن(  ــن )املتطوع ــا املتدرب ــاس رض ــة وقي ــج التدريبي ــم الربام ــي بتقيي ــرشف الفن ــوم امل 2. يق
ومــدى تحقيــق األهــداف حســب الوقــت املالئــم إمــا بعــد التدريــب مبــارشة أو بعــد فــرتة محــددة.
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خامساً: الدعم واإلرشاف

1- الشكاوى والتظلامت والترصف مع الحاالت الغري الئقة:

السياسة

5-1-1/ تعتمــد الجمعيــة آليــة واضحــة تكفــل للمتطوعــن رفــع الشــكاوى أو حــاالت التظلــم يف 
ــاليب  ــن باألس ــا للمتطوع ــل، وتبلغه ــة العم ــن يف بيئ ــع اآلخري ــوع م ــق املتط ــدم تواف ــة ع حال

ــبة. املناس
5-1-2/ تبلــغ الجمعيــة املتطوعــن أثنــاء تعريفهــم بالجمعيــة باملخالفــات واإلجــراءات املرتتبــة 

عليهــا، وآليــة تطبيقهــا.

اإلجراءات

1. يُعلــم مديــر التطــوع املتطوعــن أثنــاء عمليــة التوجيــه بحقهــم يف التظلــم واإلبــالغ وتقديــم 
الشــكاوى، كــام يتــم تبيــن الخطــوات واإلجــراءات التــي ينبغــي اســتخدامها للتظلــم أو الشــكاوى 
مــع الحــرص بحــل التظلــم بشــكل تعــاوين وغري رســمي كام يوضــح لهــم يف حال تــرف املتطوع 

بشــكل غــري الئــق باإلجــراء اإلداري الــذي يتــم اتباعــه يف مثــل هــذه الحــاالت.
ــري  ــة غ ــه بالطريق ــن معالجت ــه أو ال ميك ــم حل ــم مل يت ــأن التظل ــه ب ــوع أو رئيس ــعر املتط 2. إذا ش
الرســمية، فإنــه يتــم االنتقــال إىل الطريقــة الرســمية وتعبئــة )منــوذج رقــم10 الشــكاوى 
والتظلــم( يرفعــه إىل رئيســه املبــارش، وإذا كان رئيســه املبــارش طرفــاً يف التظلــم فإنــه يتــم 

ــم  ــوع التظل ــة موض ــة لدراس ــون لجن ــوع وتك ــر التط ــه إىل مدي رفع
3. يتــم تحديــد موعــد لعقــد اجتــامع بــن املتطــوع واملعنيــن بالتظلــم خــالل يومــن مــن تاريــخ 
اســتالم خطــاب التظلــم ويوضــح القــرار املتعلــق بالتعامــل مــع التظلــم املرفــوع مــن املتطــوع 
يف حالــه عــدم رضــا املتطــوع عــن القــرار الصــادر ميكنــه تقديــم طعنــاً رســمياً خــالل يومــن مــن 

تاريــخ إعالمــه بالقــرار.
ــات  ــم حيثي ــد فه ــدم بع ــن املق ــة الطع ــدة لدراس ــة محاي ــرة مختلف ــة مصغ ــن لجن ــم تكوي 4. يت
ــراف  ــع األط ــزم لجمي ــايئ مل ــرار نه ــدار ق ــوم بإص ــة، وتق ــه املختلف ــتامع ألطراف ــم واالس التظل

ــة. ــوع بالنتيج ــالغ املتط ــم إب ــن ويت ــل للطع ــري قاب وغ

2- أحقية رفض املتطوع املطالب:

السياسة

ــه،  ــؤولياته أو قدرات ــاق مس ــارج نط ــا خ ــرى بأنه ــي ي ــام الت ــض امله ــق رف ــوع ح 5-2-1/ للمتط
ــار.  ــن االعتب ــذه بع ــة وأخ ــض بجدي ــذا الرف ــع ه ــل م ــوع التعام ــؤول التط ــى مس وع
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اإلجراءات

ــه عــى أداء أحــد املهــام أو  1. يقــدم املتطــوع للمــرشف الفنــي إشــعاراً بخصــوص عــدم قدرت
املســؤوليات التــي تُســند إليــه ويراهــا ال تتناســب مــع قدراتــه ونطــاق فرصتــه التطوعيــة بحيــث 
يقــوم املــرشف الفنــي بدراســة طلــب املتطــوع، وتحديــد البدائــل املناســبة لتنفيــذ الفرصــة أو 

املهــام املطلوبــة.
2. يُبلغ املتطوع واملرشف الفني بالتحديثات واإلجراءات املرتتبة عى طلب املتطوع.

3-الدعم املايل واالرشاف الفني:

السياسة

5-3-1/ تقــوم الجمعيــة بتوفــري املــوارد التــي ســيحتاجها املتطــوع للقيــام مبهامــه، وتعويضــه 
عــن كافــة املصاريــف املاليــة التــي قــد يتحملهــا والتــي تتعلــق بــأداء فرصتــه التطوعيــة حســب 

اإلجــراءات الرســمية.

اإلجراءات

1. يقــوم مديــر التطــوع بإعــالم املتطوعــن بإجــراءات تعويضهــم عــن مصاريفهــم ذات العالقــة 
بالعمــل التطوعــي، وكيفيــة القيــام بذلــك، وأنــواع املروفــات التــي يتــم تعويــض املتطوعــن 

عنهــا والتــي ال يتــم التعويــض عنهــا واملتطلبــات الخاصــة بذلــك.
2. إذا احتــاج املتطــوع إىل رصف أي مبالــغ لتنفيــذ الفرصــة التطوعيــة يقــوم بإبــالغ املــرشف 
املبــارش باملبالــغ املتوقــع رصفهــا واملــرشف يوضــح لــه يف حــن تــم باملوافقــة أو عدمهــا.

3. يقــوم املتطــوع بتعبئــة )منــوذج رقــم 11 طلب تعويــض مروفات( وإرفــاق متطلباتــه )الفواتري 
ــوذج  ــق من ــض وف ــب التعوي ــي( لطل ــه الفن ــارش )مرجع ــؤوله املب ــليمه إىل مس ــا( وتس ونحوه

تعويــض عــن مروفــات. 

4-تطوير مهارات املرشفني ومناقشة قضايا املتطوعني:

السياسة

5-4-1/ تقــوم الجمعيــة بتزويــد مــدراء اإلدارات واألقســام باملعــارف واملهــارات الالزمــة والتــي 
متكنهــم مــن اإلرشاف عــى املتطوعــن بكفــاءة عاليــة.

5-4-2/ تعقــد الجمعيــة اجتامعــات دوريــة تتعلــق بقضاياهــا، وتضمــن هــذه االجتامعــات مناقشــة 
قضايــا التطــوع ومــؤرش األداء خــالل تلــك االجتامعــات. 
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اإلجراءات

1. تقــوم إدارة الجمعيــة بإلحــاق مديــر التطــوع يف برنامــج تأهيــل مديــري التطــوع الــذي تقدمــه 
الــوزارة أو الجهــات الرشيكــة.

2. يعمــل مديــر التطــوع بآليــة عــى تطويــر مهــارات وقــدرات الذيــن يرشفــون عــى املتطوعــن 
ورفــع كفاءتهــم وفاعليتهــم وإرشاكهــم يف إعــداد خطــط تشــغيلية لقســم التطــوع.

3.  تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بالجمعيــة عــى متابعــة أداء كيــان التطــوع ومناقشــة قضاياهــم يف 
أجندة االجتامعات والخروج بتوصيات وقرارات مالمئة. 

5-التغذية الراجعة:

السياسة

5-5-1/ تقــوم الجمعيــة بتقييــم أداء املتطوعــن وجودتــه، وتزويــد املتطوعن بالتغذيــة الراجعة 
بشــكل دوري ومستمر. 

5-5-2/ تُبلــغ الجمعيــة املتطوعــن بكافــة املتغــريات واملســتجدات بشــكل مســتمر والتــي لهــا 
عالقــة بالفــرص التطوعيــة التــي يقومــون بهــا.

ــوا  ــن أنه ــن الذي ــن املتطوع ــة م ــة الراجع ــى التغذي ــول ع ــة للحص ــة آلي ــد الجمعي 5-5-3/ تعتم
ــة. ــرص التطوعي ــر األدوار والف ــة وتطوي ــم التطوعي ــن تجربته ــة لتحس ــم التطوعي ــذ فرصه تنفي

اإلجراءات

1. يقــوم املــرشف الفنــي بتقديــم التغذيــة الراجعــة للمتطــوع بعــد االنتهــاء مــن مهمتــه ويقوم 
بتعبئــة )منــوذج رقــم 12 تقييــم أداء املتطــوع( الــذي تعتمــده الجمعيــة يف تقييــم املتطوعــن 

وذلــك بنــاًء عــى أنشــطة اإلرشاف واملتابعــة اليوميــة أو الدوريــة. 
2. يقــوم املتطــوع بتقديــم وجهــة نظــره عــن دور مــرشيف التطــوع الفنــي واإلداري، وتتــاح لــه 

الفرصــة لتقديــم رأيــه حــول أدائــه بشــكل عــام.
3. يقــوم مديــر التطــوع بإبــالغ املتطوعــن بكافــة املســتجدات أو املتغــريات التــي قــد تؤثــر ســلباً 

أو يجابــاً عــى الفرصــة التطوعيــة بوســائل مناســبة.
4. تعمــل الجمعيــة عــى جمــع املعلومــات وقيــاس االنطباعــات وتدويــن املقرتحــات للمتطوعــن 
ــة لالســتفادة  ــإدارة التنفيذي ــا ل ــات ورفعه ــل البيان ــم تحلي ــا يت ــم، وبعده ــت مهمته الذيــن انته
منهــا يف اتخــاذ القــرارات املناســبة واملالمئــة وتطويــر مســرية التطــوع وفــق )منــوذج رقــم13 

تقييــم املتطــوع لتجربتــه التطوعيــة(.
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سادساً: التقدير والتكريم

السياسة

6-1/ تقــوم الجمعيــة بتقديــر جهــود املتطوعــن ويســهم يف ذلــك جميــع منســويب الجمعيــة 
ــة  ــم التطوعي ــح إنجازاته ــهادة توض ــن ش ــح املتطوع ــام متن ــة , ك ــتوياتهم اإلداري ــة مس بكاف

وعــدد الســاعات التــي قدموهــا كحــد أدىن للتكريــم.

اإلجراءات

ــي  ــل االجتامع ــوات التواص ــى قن ــن ع ــازات املتطوع ــهامات وانج ــرش إس ــة بن ــوم الجمعي 1. تق
ــرتوين. ــا اإللك وموقعه

2. تعمــل الجمعيــة عــى تصميــم نظــام عــادل وشــفاف الحتســاب الســاعات الفعليّــة التــي عمــل 
فيهــا املتطوعــون.

لتكريــم  متنوعــة  وأدوات  محــددة  معايــري  وفــق  واضحــة  آليــة  بوضــع  الجمعيــة  تقــوم   .3
جــدد. متطوعــن  لجــذب  وتشــجيعاً  لجهودهــم  تقديــراً  دوريــة  بصفــة  املتطوعــن 

4. تقــدم الجمعيــة شــهادات انجــاز للمتطوعــن تقديــراً لجهودهــم واعرتافــا بإنجازاتهــم وفــق 
)منــوذج  رقــم 14شــهادة متطــوع(.  .

5. يقــوم املــرشف الفنــي باســتخدام منــوذج مالئــم لجمــع التغذيــة الراجعــة املتعلقــة بأنشــطة 
ــر الــخ( وتقــوم إدارة التطــوع بالتأكــد  التكريــم املختلفــة )الــدورات، االحتفــاالت، شــهادات التقدي

مــن مالءمــة التكريــم املقــدم لدوافــع املتطــوع.
6. تقيم الجمعية فعالية لتكريم املتطوعن بشكل سنوي.
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سابعاً: الفرق التطوعية

السياسة

7-1/ يقــوم مســؤول التطــول بعقــد الرشاكــة مــع الفــرق التطوعيــة املعتمــدة رســمياً وتتبناهــا 
وتقــدم لهــم كافــة التســهيالت.

اإلجراءات

1. يتقــدم قائــد الفريــق بطلــب انضــامم للجمعيــة يتضمــن اهــداف الفريــق ويوضــح األهــداف التي 
تتقاطــع مــع اهــداف الجمعيــة وأعضــاء الفريــق واألنشــطة الرئيســية التــي يقدمونها.

2. يحــدد مســؤول التطــوع الفــرق التطوعيــة التــي يحتاجهــا القســم إلنجــاز املهــام خــالل العــام 
ويقــوم بأخــذ رأي القســم باملختــص بتقديــم توصيــة بالقبــول أو االعتــذار مــن الفريــق.

3. عنــد املوافقــة عــى الفريــق يتــم توقيــع اتفاقيــة انضــامم الفريــق التطوعــي بــن مســؤول 
ــزام  ــن الت ــث يتضم ــل( بحي ــق عم ــة فري ــم15 اتفاقي ــوذج رق ــق) من ــق وف ــد الفري ــوع وقائ التط
ــق  ــو يف الفري ــكل عض ــق ل ــه يح ــع فإن ــد التوقي ــا، بع ــة انهائه ــة وآلي ــدة االتفاقي ــن وم الطرف

ــل. ــذا الدلي ــواردة يف ه ــن ال ــق للمتطوع ــي تح ــوق الت ــة الحق كاف
4. تلتــزم الجمعيــة بتوفــري كافــة الدعــم واالحتياجــات التشــغيلية للفــرق التطوعيــة للقيــام 

بأدوارهــم ويكــون ارتباطهــم مبــارشة مــع قســم التطــوع.
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