
 

 2من  1الصفحة 

 

 التطوعسياسة 
 000 السياسةرقم 

 إدارة املوارد البشرية واملتطوعني املعيار
 التطوعسياسة  اسم السياسة

 إدارة التطوع املسؤولية عن التطبيق

 املخرجات املتوقعة
 .سياسات إدارة التطوعتفعيل  -1
 احملور االسرتاتيجي ندير التطوع واملتطوعني.تفعيل  -2
 قياس أداء املتطوعني. -3

 هـ1443 - 1 النسخة
 

 الغرض: -1
 .التخطيط والتعزيز: التأكد من سد االحتياج للمتطوعني والعمل على تصميم الفرص واالستقطاب .1
 وتقدمي التوجيه والتدريب ذلم.الفرز والتسكني: التأكد من احلصول على ادلعلومات من أجل فرز وتسكني ادلتطوعني  .2
 التقدير والتكرمي: احلرص على تقدمي الدعم واإلشراؼ للمتطوعني وتقدمي التقدمي والشكر ذلم. .3

 
 :السياسة -2

 .هيل والتدريب والتحفيز ومكافأة ادلتطوعنيأوجود منهجية لالستقطاب والتتلتزم اجلمعية ب .1
 .للعمل التطوعي نظمة واضحة ومناسبةأوضع سياسات و تقوم اجلمعية ب .2
 .توفري الفرص ادلشجعة للمشاركة ودعم ادلبادرات االبداعية للمتطوعنيتلتزم اجلمعية ب .3
 .ةمية العمل التطوعيدلساةمة  ي نشر الوعي أتلتزم اجلمعية اب .4
 تلتزم اجلمعية بقياس معدل االستجابة الستباانت آراء ادلتطوعني. .5

 
 املسؤوليات: -3

 إدارة التطوع  .1
 اجلمعية.وفروع إدارات  .2

 
افرها: -4  املستندات الواجب ثو

 منوذج ادلقابلة الشخصية. .1
 .منوذج تصميم الفرصة التطوعية .2
 منوذج تقييم ادلتطوع للفرصة التطوعية. .3
 منوذج الشكوى والتظلم. .4
 منوذج التعويض عن ادلصروفات. .5
 منوذج تقييم أداء ادلتطوع. .6

 



 

 2من  2الصفحة 

 

 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5
 .إدارات وفروع اجلمعية .1
 ادلتطوعني مبنطقة ادلدينة ادلنورة. .2

 
 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت

1 
التخطيط والتعزيز: توفر السياسات واالجراءات لتنظيم عمليات إدارة 

االلتزام أةمية إشراك ادلتطوعني ومنطلقات ورؤية منشورة توضح 
 ادلتطوعني.

إدارة 
 التطوع

 تقرير األثر بداية العام

تصميم الفرص واالستقطاب: معرفة االحتياج التطوعي والعمل على  2
 قائمة االحتياج مستمرة تصميم الفرص واالستقطاب.

الفرز والتسكني: احلصول على ادلعلومات األساسية ادلطلوبة من أجل  3
 قائمة االحتياج مستمرة تسكني ادلتطوعني .

والتدريب: إعالم ادلتطوعني احملتملني مبعلومات إضافية عن فرص التوجيه  4
 توثيق اإلعالم  مستمرة التزامهم. لتطوعية أخرى قب

الدعم واإلشراؼ: إبالغ ادلتطوعني آبلية تقدمي الشكاوى حول ادلعاملة  5
 الشكاوىحصر  مستمرة اليت يلقوهنا من قبل العاملني  ي ادلنظمة أو ادلتطوعني اآلخرين.

التقدير والتكرمي: مينح ادلتطوعني الذين نفذوا فرًصا تطوعية مكتملة  6
 تقرير األثر مستمرة شهادات توضح إجنازاهتم.

 

 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدؼ ادلؤشر ت
 التطوعيةمجع الساعات  حتديد ادلعوقات للتنفيذ ساعة 1511 تطوعيةات الساعتفعيل ال 1
 مجع عدد ادلتطوعني إشراك ادلتطوعني  ي أعمال اجلمعية متطوع 311 نيتطوعادل استقطاب 2

 
 التطوير: -8

 االستفادة من نتائج خمرجات االستباانت. .1
 االستفادة من ورش عمل التحسني ادلستمر. .2
 االستفادة من تقارير نتائج اخلطة التشغيلية. .3
 مراجعة السياسة سنواي. .4

 

 :املراجع -9
 .هػ1442عام  –تودع ادلدينة ادلنورة اخلريي معايري إدامة ادلعتمد جلمعية مسدليل  .1

 


