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 :مقدمة .١

 إدارة نظم"املواصفة القياسية  بإعداد )SASO( قامت الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس وا�جودة

 املرجعية واملؤلفاتواجنبية والدولية  العر�ية القياسية املواصفات استعراض �عد "املتطلبات – املتطوع�ن

 الصلة. ذات

 

 :املجال .٢
�� �عز�ز عملية التطوع �� املنظمات إ الهادفةرشادات الالزمة املواصفة الوطنية املتطلبات وا  تحدد هذه

غ�� الر�حية باململكة العر�ية السعودية ال�ي �ستقطب املتطوع�ن مباشرة أفراًدا أو مجموعات داخل 

و�عد متطلبات هذه املواصفة مطبقة ع�� جميع املنظمات غ�� الر�حية  ،�عد عنأو املنظمة أو خارجها 

�غض النظر عن نوع �شاطها وحجمه وطبيعته. و�توقف مدى تطبيق هذه املتطلبات ع�� العامل املحدد �� 

 ).٤.٣(الفقرة 

 

 :املراجع املعيار�ة .٣
 ال توجد مراجع معيار�ة.

 

 :والتعر�فات املصط�حات .٤

 التطوع: ٤.١
الذي يقوم به املتطوع�ن �ش�ل فردي أو جما�� بإرادة ذاتية �خدمة املجتمع ع�� مهام محددة هو النشاط 

 .من خالل املشاريع التطوعية أو املنظمات غ�� الر�حية من غ�� ترقب لعائد ما��

 :ملتطوع/املتطوعون ا ٤.٢

ا �ش�ل منتظماملقيمون م وأاملواطنون  ا أو جماعي� من خالل فرص مؤقتة �خدمة  و أ من �عملون فردي�

  .جتمع من غ�� ترقب مل�افأة ماليةامل

 :/املنظمةاملنظمة غ�� الر�حية ٤.٣

أي ييان مؤسىىي ين  نظامه اسا�ىي ع�� أنه غ�� هادف للر�ح و�حقق املتطلبات التنظيمية ل�جهة 

 املشرفة عليه وفق قوان�ن اململكة العر�ية السعودية.

 :فلسفة إشراك املتطوع�ن ٤.٤
 .وع�نحقيقها من خالل إشراك املتطإ�� تال�ي �س��  واس��اتيجيا��ا املنظمة فأهدا

 دارة التطوع:إ ٤.٥

 هاوتقو�م هاوتوج�� هاوتنظيمبرامج التطوع  وحدة تنظيمية متخصصة �� املنظمة يتم من خاللها تخطيط

 ع�� عمليات ونظم إدار�ة وا�حة ومحددة.

 :مسؤول التطوع ٤.٦
بإدارة عمليات التطوع واملوارد وتنفيذ ا�خطة لتحقيق اس��اتيجية املنظمة من إشراك ال�خ  امل�لف 

 املتطوع�ن.
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 :ادوار التطوعية ٤.٧
ب��امجها  توصيف للمهام واعمال املطلوب تنفيذها واملدى الزميي لها وفق احتياجات ا�حقيقية للمؤسسة

 .جية ويساهم �� تحقيق أهداف املنظمةوأقسامها، بما يو�  املهام املطلو�ة و�منع ازدوا

 :املمارسات ٤.٨

مو�� الشواهد ال�ي يُ  لبعد التطبيقي املطلوب ل�ل معيارالسلوييات واعمال ال�ي تصف ا
َ
ع��  خاللها حك

 .تحقق املعيار من عدمه

 :ا�جهة املعنية ٤.٩

 ا�جهة املسؤولة عن تنظيم العمل التطو�� �� اململكة العر�ية السعودية. 

 :املح�� املجتمع ٤.١٠

 مجموعات الس�ان ال�ي �عيش �� أماين تقع �� النطاق ا�جغرا�� أو التخص�ىي لعمل املنظمة غ�� الر�حية.

 

 :مبادئ إدارة التطوع .٥
 ع�� النحو ا�ي:ينب�� للمنظمة غ�� الر�حية مراعاة عّدة مبادئ عامة للتعامل مع املتطوع�ن 

 اقشة حول أ�شطة املنظمة و�رامجها.باالهتمام واملشارية �� أي من املتطوعون  يجب أن يحظى - أ

 استعداد لسسك�ن املتطوع�ن �� هي�لة املنظمة أثناء رسم ا�خطة اس��اتيجية. - ب

�و��م يقدمون ل��م يحظون بمصداقية �� املجتمع املح�� عوامل مؤثرة �� املنظمة إذ إاملتطوعون  - ت

ولذلك فإ��م ُ�عدون عمالء خارجي�ن وداخلي�ن للمنظمة غ�� ا�خدمة للصا�  العام دون مقابل، 

 الر�حية �� ذات الوقت.

��م ينظرون إ�� أ�شطة اء عمليات التخطيط والتقييم، إذ إاملتطوعون مصدر ثم�ن للمعلومات أثن - ث

املنظمة غ�� الر�حية وأ�شط��ا من منظور يختلف عن القائم�ن عل��ا وعن جمهور املستفيدين �� 

 آن واحد.

 يما يمتلكاملتطوع حر�ة أي�� �� النقد وا�حديث مقارنة باملوظف الذي يتلقى أجًرا، يمتلك غالًبا  - ج

 قدرة أع�� لتخطي العوائق والب��وقراطيات �ش�ل مباشر.

ا لرسال��ا �� خدمة املجتمع املح��. - ح
ً
 اختيار املتطوع للمنظمة �عكس غالًبا اح��اًما بالغ

 املتطوع�ن �� أروقة املنظمات غ�� الر�حية. نادًرا ما توجد مهام ال تسناسب - خ

لدى املنظمة �سهم �� معرفة أنماط التعامل لالنخراط �� التطوع الدراية بدوافع املتطوع�ن  - د

 معهم، ومن أمثلة هذه الدوافع:

o .التطوع من أجل حب اخر�ن وتقديم املساعدة لهم ورد ا�جميل للمجتمع 

o .التطوع �خدمة قضية يؤمن ��ا 

o  من أجل ت�و�ن العالقات اجتماعية واسسثمارها �� تحقيق أهداف �خصية التطوع

 أو غ��ها .. ا�حصول ع�� وظيفة :مثل

o  حياته �� 
ً

التطوع من أجل ايسساب خ��ات ومهارات جديدة قد يحتاجها املتطوع مستقبال

 العملية.

o .التطوع ألجل تنفيذ حكم عقو�ة أو حكم صادر من ا�جهات القضائية 
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 :ق نظم إدارة التطوعبيئة تطبي .٦

 :البيئة ا�خارجية ٦.١

ف عن التطبيق إال 
َ
ينب�� للمنظمة ال��ام بجميع متطلبات هذه املواصفة ال�ي أقر��ا ا�جهة املعنية وأال ُيوق

 �عد اعالن من ا�جهة املعنية.

 

 :البيئة الداخلية ٦.٢
 املنظمة وذلك من خالل ا�ي:ينب�� للمنظمة الراغبة �� استقطاب املتطوع�ن العمل ع�� ��يئة 

 تتفق ادارة العليا �� املنظمة وادارة التنفيذية ع�� الغايات واهداف من إشراك املتطوع�ن. - أ

 ��ذه املواصفة.لالل��ام قرار من إدارة املنظمة �عمم ع�� جميع العامل�ن  - ب

 .بالتعامل مع املتطوع�ن�شر املتطلبات ع�� قيادة املنظمة التنفيذية واملعني�ن املباشر�ن  - ت

 

 القيادة: .٧
 خالل: رة فاعل إلدماج املتطوع�ن وذلكتقود املنظمة عملية �شر ثقافة التطوع وتطبيق نظام إدا

 اعتماد وحدة إدار�ة مختصة/ مسؤول �شؤون املتطوع�ن وتقدم لها الدعم املطلوب. - أ

 املح��.الس�� إ�� �شر ثقافة التطوع ع�� جميع مستو�ات املنظمة واملجتمع  - ب

 التحقق من تطبيق نظم إدارة التطوع ع�� جميع مستو�ات املنظمة. - ت

 واعتماد ،نظام إشراك املتطوع�ن ضمن أجندة اجتماعات ادار�ةباملوضوعات املتعلقة  إدراج - ث

 ولو�ة وقدرات املنظمة.ت املق��حة ع�� ش�ل مرح�� وفق ا التوصيات والتحسينا

التعاون مع املتطوع�ن و�ناء بيئة إيجابية �سهل لهم أداء املوظف�ن ع�� جميع  تحفز املنظمة - ج

 .�ش�ل فعال مهامهم التطوعية

 

 التخطيط: .٨

 :إلدارة التطوع التخطيط ٨.١
خالل رسم خطة مرنة �عد تحديد  والدوري ل��امج إشراك املتطوع�ن ينب�� للمنظمة التخطيط املستمر 

و�االستفادة من أفضل التطبيقات وادوات و�مشارية احتياجات للمشاريع وادارات املختلفة للمنظمة 

 :لآل�ي�ن ا�حالي�ن، ويشمل ذلك التخطيط فر�ق املنظمة وعينة من املتطوع

 .احتياجات التطوعية وتصميم الفرص - أ

 .آليات استقطاب والسسك�ن - ب

 ��ا. وإدار املخاطر تقييم  - ت

 .برامج التدر�ب والتوجيه وآليات اشراف - ث

 .لتحس�ن املستمر وتبليغ النتائجعمليات التقييم وا - ج

 .برامج التكر�م والتحف�� - ح

 ه. وعملياتالتطوع التخطيط املا�� ل��امج  - خ
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 :وإجراءا��ا إدارة التطوع �� املنظمةسياسات  ٨.٢

ا وما ي��تب ع�� هذه  يجب ع�� املنظمة أن تضع سياسات وا�حة ومت�املة إلدارة عملية التطوع داخلي�

 جراءات ا�ي: بيقها، ع�� أن �شمل السياسات وا وخطوات تنفيذية يجب تطجراءات إالسياسات من 

 إشراك املتطوع�ن.  - أ

 حماية املتطوع�ن. - ب

 تحديد أدوار املتطوع�ن. - ت

 استقطاب املتطوع�ن واختيارهم و�سكي��م.  - ث

 تدر�ب املتطوع�ن وتوج��هم. - ج

 تقديم الدعم واشراف ع�� املتطوع�ن. - ح
 تحف�� املتطوع�ن وتقديرهم. - خ

 املتا�عة والتقييم. - د

 التحس�ن وتطو�ر أداء إدارة التطوع. - ذ

 إدارة املخاطر. - ر

 سياسة إ��اء خدمات املتطوع�ن. - ز

 

 :ميثاق إدارة التطوع ٨.٣

 ا�ي: امليثاق ويشمل ،العالقة الت�املية بي��ا و��ن املتطوع�نوضع ميثاق تو�   ينب�� للمنظمة

 التعر�ف بامليثاق وجعله متاًحا للمتطوع�ن. - أ

 ال��امات املنظمة تجاه املتطوع. - ب

 تجاه املنظمة.واجبات املتطوع  - ت

 سياسات التظلم وإ��اء خدمات التطوع. - ث
 

 التطبيق: .٩

 :املنظمة ال��ام ٩.١
يجب ع�� املنظمة ال��ام الصر�ح تجاه مشارية املتطوع�ن واقرار أن العمل التطو�� عملية ذات 

 خالل:   وذلكم��ا املتطوعون واملنظمة اتجاه�ن �ستفيد 

 وضع مبادئ توج��ية إلشراك املتطوع�ن �� املنظمة.  - أ

نحو �عكس قيم املنظمة تجاه ع��  �شأن إشراك املتطوع�نأن ت�ون لدى املنظمة سياسة مكتو�ة  - ب

 اسسناًدا إ�� مبادئ املساواة والعدالة. ة جهودهمو���ز ا�حاجة إ�� وضع إجراءات إلدار هم إشراي

 تطوع�ن والفوائد ال�ي �عود عل��مبأسباب إشراك امل�افة  مستو�ات املنظمة طالع ا�خاص ع��ا - ت

 وع�� املنظمة.

تسبيى املنظمة إجراءات مالئمة ملراجعة إشراك املتطوع�ن �� املنظمة بانتظام، بما �� ذلك  - ث

 السياسة واجراءات واملحافظة عل��م.
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 .ت املأمولة من خالل الدور التطو��وإشعار املتطوع�ن بالغاياهداف، الشفافية والوضوح �� ا  - ج

       .�شر إنجازات املتطوع�ن واحتفال ��ا �� تقار�ر املنظمة - ح

 

 :املتطوعإشراك  ٩.٢
ينب�� للمنظمة دائًما أن تفتح أبوا��ا ملشارية املتطوع�ن، ع�� نحو �عكس تنوع املجتمع املح�� والس�� 

 اش��اطات اتية: وفقبفّعالية لتحقيق ذلك وفًقا ألهدافها املحددة 

تفتح املنظمة أبوا��ا إلشراك متطوع�ن من مجموعة واسعة من ا�خلفيات والقدرات، وتخص   - أ

 املوارد الالزمة لذلك.

 ُ��جع املوظفون واملتطوعون ع�� تقبل التنوع بي��م. - ب

 ع�� أوسع نطاق ممكن. ال�ي يمكن ��ا مشارية املتطوع�ن تتاح املعلومات عن املنظمة والطرق  - ت

 تراقب املنظمة تنوع فر�ق املتطوع�ن وتنفذ إجراءات ��دف إ�� �عز�ز التنوع وتمثيل املجتمع املح��. - ث

 راز مهاراته ومواهبه وصقلها. إب مساعدة املتطوع �� - ج

 عدم التفرقة والتمي�� �� املعاملة ب�ن املتطوع�ن. - ح

لذوي اعاقة، أو النساء أو اطفال بما يضمن سهولة أهمية ال��ام بتوف�� احتياجات املناسبة  - خ

  الوصول واشراك الفاعل.

 

 :حماية املتطوع�ن ٩.٣
قد عاطفي  ما�� أو من أي أذى بد�ي أو –إ�� أق�ىى حد ممكن–املنظمة بضمان حماية املتطوع�ن تل��م 

 خالل: ينجم عن عملهم التطو�� وذاك

 لها املتطوعون، وذلك عند تحديد أدوارهم.تقييم للمخاطر ال�ي ُيحتمل أن يتعرض  - أ

 تطوع�ن عند اصابة أثناء تنفيذهم الدور التطو��.املعالج �ال��ام  - ب

اتباع املنظمة سياسة وا�حة �شأن �عو�ض املتطوع�ن عن أي مصروفات يتحملها املتطوع جراء  - ت

 العمل التطو��.

صية للمتطوع�ن، وفًقا ملبادئ حماية حماية البيانات ال�خ��جيل بيانات املتطوع�ن وإنجازا��م،  - ث

 البيانات.

عند اعتماد انضمام الفر�ق التطو�� فإنه يصدر قرار إداري من مدير املنظمة يو�  انضمام  - ج

نشأ لجل للفر�ق �شمل بيانات اعضاء ومهامهم وادوار ال�ي يقوم ��ا الفر�ق للمنظمة، و�

 الفر�ق.

الطر�قة ال�حيحة واملعلومات السر�ة الضرور�ة للقيام طالع املتطوع ع�� االتعامل �شفافية و  - ح

 �عمله.

 الشعور باالح��ام والثقة من قبل املنظمة ال�ي �عمل ��ا املتطوع. - خ

 

 :املوارد ٩.٤

املوارد البشر�ة واملالية  بما �� ذلك ينب�� للمنظمة تخصي  موارد مالئمة للعمل مع جميع املتطوع�ن

 :واملواد والصالحيات واملعرفة وذلك عن طر�ق



 ١٣من  ٩الصفحة 

 
 

  - أ
ُ
ا أو مجموعة من ب�ن أفرادها لتو�� مسؤولية �سك�ن املتطوع�ن ن املنظمة �خًصا أساسيع�َّ �

واختيارهم ودعمهم وحماي��م، فتتحدد هذه املسؤوليات بوضوح �� توصيف ادوار التطوعية، 

راجع بانتظام
ُ
 .وت

املنظمة خطوات لضمان تمتع هؤالء افراد املعني�ن باإلشراف ع�� املتطوع�ن باملعارف تتخذ  - ب

  م.وال��ام بتطو�ره الالزمة شرافيةا وا�خ��ات 

 .ُيتاح الوقت أثناء اجتماعات املوظف�ن، ملناقشة املشكالت ا�خاصة باملتطوع�ن - ت

راجعو  املتطوع�نتتضمن ا�خطة السنو�ة للمنظمة أهداف إشراك  - ث
ُ
 .بانتظام هذه اهداف ت

مج املتطوع�ن، وضمان امتالك تأم�ن املوارد املالية ال�افية لتغطية �شغيل برناإ�� �س�� املنظمة  - ج

 للموارد واملواد الالزمة لتنفيذ أدوارهم بفعالية. �افة املتطوع�ن

 

 :املتطوع�ن أدوار  ٩.٥

ا يحقق القيمة و�م يتما�ىى مع أهدافها وغايا��امالئمة للمتطوع�ن بما  يجب ع�� املنظمة تطو�ر أدوار 

 :بتحقيق ا�يللمتطوع�ن وذلك 

 ل�ل دور من أدوار املتطوع�ن بما يتضمن امل تحدد املنظمة وصًفا - أ
ً

هام واملسؤوليات وا�ًحا ومفصال

 وموقعهم �� الهي�ل التنظي�ي للمنظمة.، واملدة الزمنية

 وا�خ��ات املطلو�ة للقيام بالدور املطلوب.تحدد املنظمة املهارات الالزمة واتجاهات  - ب

 �شرك املنظمة العامل�ن واملتطوع�ن عند تطو�ر ادوار التطوعية ا�جديدة.  - ت

توفر املنظمة مجموعة متنوعة من ادوار �جذب عدد أي�� من املتطوع�ن مما �عزز من قدرة  - ث

 املنظمة ع�� تحقيق أهدافها وتلبية تطلعات املستفيدين.

كيف ادو  - ج
ُ
 لتتالءم مع احتياجات املتطوع�ن وقدرا��م وأوقا��م.  –حيثما �ان ذلك ممكًنا  –ار ت

 تقوم املنظمة بمراجعة ادوار التطوعية �ش�ل دوري منتظم لتطو�رها والتأيد من صالحي��ا. - ح

 

 :استقطاب املتطوع�ن ٩.٦
يجب أن تقوم املنظمة بوضع آليات وا�حة ومت�املة الستقطاب املتطوع�ن تضمن الوصول إل��م و�شمل 

 :ما ي�� جراءاتهذه ا 

 .اختيار القنوات املناسبة - أ

 .الن عن الفرصعالسسو�ق وا  - ب

 .الرد ع�� استفسارات والفرز او�� - ت
 اختيار املحفزات املناسبة. - ث

أن ت�ون قص��ة و�سيطة ومباشرة وتو�  للمتطوع  و�نب��ديد رسالة جذب املتطوع�ن تح - ج

 احتياج �جهوده والنتائج ايجابية ال�ي يمكن تحقيقها للمجتمع املح�� من تطوعه.

 معرفة مصادر استقطاب املتطوع�ن وم��ا: - ح

 س�ان املجتمع املح��. •

 الطالب بمختلف مستو�ا��م وتخصصا��م. •
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 املجتمع. العلماء واملشايخ ورجال الدين ووجهاء •

 .جوم واملشاه�� وابطال الر�اضيون الن •

 �� رد ا�جميل إ�� املجتمع. رجال وسيدات اعمال الراغبون  •

 املوظفون املتخصصون �� القطاع�ن العام وا�خاص (تطوع املح��ف�ن). •

 أقارب املوظف�ن واملتطوع�ن ا�حالي�ن ومعارفهم وأصدقا��م. •

 

 :و�سكي��م املتطوع�ن ر اختيا ٩.٧

 ع�� املنظمة أن تضع آلية وا�حة ومت�املة لعملية انتقاء املتطوع�ن واختيارهم، ع�� أن تضعيجب 

بما يسناسب مع متطلبات الفرص التطوعية واملهام املتعلقة ��ا، و�شمل  املنظمة املعاي�� املناسبة لذلك

 العناصر اتية:

 تنسيق املقابلة ال�خصية وإجرا��ا. - أ

 .إجراءات الفح  والسالمة - ب

 .اختيار وتوقيع امليثاق - ت

وتقديم التغذية الراجعة لهم مع إم�انية إحال��م إ��  الغ املتطوع�ن �� حال عدم قبولهمبإ - ث

 مؤسسات أخرى بحسب اقتضاء.

 ��اء ا�خدمات وا�ع�اسها �� العقد أو امليثاق.إدة خاصة باالستغناء عن املتطوع و إضافة ما - ج

  :خالل جميع املتطوع�ن املحتمل�ن وذلكمنصفة وفّعالة ومسسقة مع وتل��م املنظمة باتباع إجراءات �سك�ن 

احة وإجراءات التطوع املت ادوار بمعلومات وا�حة عن  ا�خاص املعني�ن بالعمل التطو��تزو�د  - أ

 .وما يمكن أن يتوقعه املتطوعون من املنظمة وما توقعات املنظمة ذا��ا واختيار 

 .املتطوع�ن واحتياجات املتطوع مة إجراءات السسك�ن مع أدوار ءمال - ب

�جل ع�� نحو ُمسِسق ات الالزمة لتحديد الوضع املناسبال تطلب املنظمة إال املعلوم - ت
ُ
 .و�

الستكشاف اسباب ال�ي دفعت هؤالء  مرحلة ما أثناء إجراءات السسك�ن �� الوقتُيمنح �عض  - ث

 .افراد للتطوع

أي�� عن العمل  أدوار اليسشاف  –اقتضاء  عند –منح املتطوع�ن املحتمل�ن مز�ًدا من الفرص  - ج

 .التطو�� قبل أن يتقيدوا بال��ام مع�ن

اتباع ن�ج مدروس التخاذ مراجع ت�ون مسسقة مع �ل املتطوع�ن ومنصفة لهم، مع الوضع ��  - ح

 .اعتبار طبيعة عمل املنظمة والدور التطو��

التوج��ات ا�ح�ومية ذات الصلة وادوار و  ظمة �� استخدام الفحوصات الرسميةن�ج املن �ُيرا�َ  - خ

 .ال�ي سيت�لف ��ا املتطوعون 

 .أدوارهباملتطوع أثناء تنفيذه ادانات ال�ي قد تتصل أو  نظمة أنواع اجراءات التأديبيةامل �ترا� - د

 

 :إجراءات عمل املتطوع ٩.٨

لتعر�ف املتطوع�ن ا�جدد بدورهم و�املنظمة وعملها  نظمة ُوضع إجراءات وا�حة التنفيذيجب ع�� امل

 وسياسا��ا وممارس��ا واملوظف�ن املعني�ن وذلك عن طر�ق:
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إعطا��م نبذة عن املنظمة وخلفية �شاطها وتوجها��ا اس��اتيجية وهي�لها الوظيفي ونظمها  - أ

 وسياسا��ا العامة.

 �ن اخر�ن الذين سيتعاملون معهم.واملتطوع ،�عر�ف املتطوع�ن ا�جدد ع�� املوظف�ن املعني�ن - ب

تزو�د املتطوع�ن باملعلومات الالزمة و/أو التدر�ب الالزم لالضطالع بدورهم، بما �� ذلك أي  - ت

 حسب اقتضاء. –سياسات 

 تزو�د املتطوع�ن باملعلومات الالزمة عن املس��دف�ن من خدمة املنظمة وأ�شط��ا. - ث

 تطوع واملنظمة.توضيح حدود أدوار املتطوع�ن ل�ٍلّ من امل - ج

إخطار املتطوع�ن بالكيفية ال�ي سستعامل ��ا املنظمة مع املواقف ال�ي يتصرف ف��ا املتطوع ع��  - ح

 نحو غ�� الئق.

إخطار املتطوع�ن باإلجراءات املتبعة �� حال رغبوا �� تقديم ش�وى بخصوص �عامل املوظف�ن أو  - خ

 املتطوع�ن اخر�ن.

 

 :دعم املتطوع�ن ٩.٩

عند بناء سياسة الدعم واشراف �� املنظمة تضع �� اعتبارها احتياجات املتطوع�ن املتنوعة للدعم 

 واشراف ومن ذلك: 

 أن �شعر و�درك املتطوعون أساليب الدعم وأش�اله ال�ي تقدمها املنظمة لتنفيذ ادوار التطوعية. - أ

املطلو�ة منه والتغلب ع�� التحديات تقديم جلسات فردية وجماعية لدعم املتطوع �� إتمام املهام  - ب

 هم.هوالضغوط ال�ي تواج

املتطوع بحقه �� رفض أي طلبات تطوعية إضافية يراها غ�� واقعية أو خارج قدراته  �عر�ف - ت

 وإم�انياته.

 شرايه �� املنظمة.إاملتطوع تجاه الدور الذي قام به وطر�قة  استماع لرأي - ث

، و�تم التحقق وفق سياسة وآلية مكتو�ةو�تم النظر لها والتظلم للمتطوع ا�حق �� تقديم الش�وى  - ج

 .تجاهها مما يلز من التظلم واتخاذ 

 إبالغ املتطوع عن أي �غ��ات قد تؤثر �� أداء دوره. - ح

سندة إليه. - خ
ُ
 منح املتطوع السلطة واملساحة املناسبة التخاذ القرارات ال�ي تتعلق بسنفيذ املهام امل

 

 :تقدير املتطوع�ن ٩.١٠

 إلظهار ال��ام املنظمة بتقدير املتطوع�ن تقوم املنظمة باآل�ي:

 تكر�م املتطوع�ن وتقديرهم بما يتالءم مع طبيعة وحجم ا�جهد املبذول. - أ

 واع��اف بأدوار املتطوع�ن. التطوعية الساعات ��جيل - ب

 إبراز جهود املتطوع�ن �� تقار�ر املنظمة. - ت

 اختاره وليس �� هامشه.تمكينه بأن ي�ون �� صلب العمل الذي  - ث

 إتاحة الفرصة أمامه لالندماج �� املنظمة. - ج

 السشاور معه وأخذ آرائه �ع�ن اعتبار. - ح
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 التقييم: .١٠

 :تقييم ممارسات املتطوع�ن ١٠.١
 
ُ
 ملراجعة نظام إدارة التطوع ع�� أن �شمل عملية التقييم: دورً�ا ا جري تقييًم ينب�� للمنظمة أن ت

 .تقييم أداء املتطوع�ن - أ

 .تقييم مدير التطوع/مسؤول وحدة التطوع - ب

 .تقييم معدل رضا املتطوع�ن - ت

 .تقييم معدل رضا املستفيدين عن أداء املتطوع�ن �� ادوار ال�ي قاموا ��ا - ث

الفاعل �� إشراك املتطوع�ن املحال�ن من إدارة/وحدة  ال��امتقييم مستوى تفاعل ادارات بمدى  - ج

 التطوع للقيام بأدوارهم التطوعية املتفق عل��ا.

يما ينب�� مبكًرا تحديد معاي�� القياس ال�ي ع�� أساسها سيتحدد إ�� أي مدى حقق املتطوع اهداف 

 املو�لة إليه بنجاح.

 :التحس�ن  .١١
مالءمة متطلبات التطوع ويفايته وفعاليته للمنظمة وتحكيم ينب�� للمنظمة اهتمام بالتحس�ن ومدى 

الداعم�ن) واستخراج  – ادارة العليا – املسسشار�ن – املوظف�ن – املخرجات ال��ائية من قبل (املتطوع�ن

 التوصيات التطو�ر�ة وتحس�ن املمارسات التطوعية وم��ا:

 م وتقييم.تحس�ن بيئة إدارة العمل التطو�� من قيادة وتخطيط وتنظي - أ

 قياس اثر واملردود من العمل التطو�� �� املتطوع واملجتمع املح��. - ب

 خالل اثر ايجا�ي للعمل التطو��.الدافعية للعمل وز�ادة ا�حماس رفع مستوى  - ت

 

 إدارة املخاطر: ١١.١

داية من تحديد يجب ع�� املنظمة أن ترا�� جميع املخاطر املتعلقة �عملية إدارة التطوع �� جميع مراحله، ب

ع خطة مت�املة ��ا أيضا أن تضو�جب عل لهم،إ�� عملية التحس�ن والتطو�ر  شرايهمإأدوار املتطوع�ن و 

 إلدارة املخاطر تتضمن املراحل اتية:

 .تحديد املخاطر - أ

 .تقييم املخاطر - ب

 .تقدير مستوى شدة املخاطر - ت

 .حد��اجراءات استجابة للتعامل مع هذه املخاطر والتقليل من إوضع  - ث

 .جراءإمتا�عة تنفيذ تلك اجراءات وتحديد املسؤول عن �ل  - ج

 .مراجعة دور�ة ل�خطة وإجراءا��ا والتأيد من فعالي��ا - ح
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 :بيان املراجع .١٢
 اساسيات واملفردات اللغو�ة.-نظم إدارة ا�جودة  ،ISO 9000 ] املواصفة١[

 ، نظم إدارة ا�جودة، الشروط.ISO 9001] املواصفة ٢[

 .، املبادئ التوج��ية لنظم إدارة التدقيقISO 19011] املواصفة ٣[

 ، نظم ادارة البييية، الشروط امل�حق ��ا إرشادات استخدام.ISO 14001] املواصفة ٤[

 ، إرشادات �شأن املسؤولية اجتماعية.ISO 26000] املواصفة ٥[

]٦ [Investing in Volunteers, the UK Volunteering Forum, 2003 

]٧[ National Standards for Volunteer Involvement, Volunteering Australia, 2015 

دور مجالس إدارة املنظمات غ�� الر�حية �� �عظيم املوارد الطوعية، سوزان ج. إليس، سلسلة املريز ] ٨[

 القومي ملجالس ادارة غ�� الر�حية.

 اجتما�� التطو��: الواقع واملأمول، أحمد إبراهيم حمزة، دار املس��ة للنشر والتوزيع والطباعة.العمل ] ٩[

 تقر�ر حالة التطوع �� العالم: قيم عاملية من أجل الرفاه العال�ي، برنامج امم املتحدة للمتطوع�ن.] ١٠[

، اململكة العر�ية اجتماعيةوزارة العمل والتنمية  –دليل أفضل املمارسات إلشراك املتطوع�ن ] ١١[

 السعودية.
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