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١. مقدمة:
١.١ الخلفية والسياق: 

منذ عام ٢٠٠٧م، ومن خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية، مت تشكيل االئتالف األهلي ملدونة السلوك من الشبكات 
األهلية  املنظمات  وشبكة  اخليرية،  للجمعيات  الفلسطيني  العام  االحتاد  وهي:  فلسطني  األربع يف  الرئيسية  األهلية  واالحتادات 
الفلسطينية، والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية، واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية- غزة. يهدف 
هذا االئتالف إلى حشد جهد القطاع األهلي الفلسطيني وتعزيز دوره يف تعزيز وترسيخ مبادىء عمل احلكم الصالح داخل القطاع 
األهلي. جاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ليمثل سكرتاريا االئتالف كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة 

القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات اللوجستية.

كانت نتيجة العمل الدؤوب لالئتالف اخلروج مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية والتي متت صياغتها من خالل تطوير 
بناًء و  املدونة  الشبكات واالحتادات. هذا ويأتي إعداد هذه  نتيجة جلسات تشاورية عقدها االئتالف مع أعضاء  مسودة جاءت 
األهلية  املؤسسات  الثانية من مشروع  املرحلة  العام ٢٠٠٦م من خالل  الذي مت تطويره يف حزيران من  الشرف  مليثاق  استمراراً 
الصالح  ومبادئ احلكم  بقيم  املرتبطة  األهداف  لتحقيق هذه  املؤسسات ومدى سعيها  أهداف هذه  امليثاق  يتضمن  الفلسطينية. 
وغاياتها ودورها يف إحداث التنمية املجتمعية ومساهمتها يف حتقيق آمال الشعب الفلسطيني يف احلرية واالستقالل. وهذا امليثاق 
مبني على مبدأ التنوع يف املجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الدميقراطية، واملشاركة واحلق املكفول يف تأسيس املؤسسات، وأن 
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية يف إحقاق حقوق املجتمع. وقد مت إعداد هذا امليثاق من قبل الهيئات املظالتية للمؤسسات 

األهلية الفلسطينية من خالل عملية تشاور مع أكثر من ٢٠٠ مؤسسة أهلية فلسطينية أجريت يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

مت إقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية يف ٢٠٠٨/٢/٢٨م إذ قامت حوالي ٦٢٠ مؤسسة أهلية 
فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوقيع على مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.

تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية إلى تهيئة مؤسسات العمل األهلي واملجتمع احمللي لالستجابة لتحديات التغيير 
الدميقراطي، وعملية املشاركة خللق بيئة فعالة تتيح للمجتمع بشكل فردي أو جماعي أن يقرر مصيره، ومن خالل املبادئ الواردة 
االجتماعية  والتنمية  الوطني  التحرر  تكون عملية  بأن  تلتزم   - اختياري  بشكل  التي ستتبناها   - املؤسسات  فإن  املدونة  يف هذه 
واالقتصادية والسياسية يف فلسطني وعملية اللحاق بركب التطور والتقدم احلضاري من أولويات عملها. كما تلتزم بأن تكون آلية 
عملها مستجيبة الحتياجات وآمال الشعب الفلسطيني الذي تخدمه، وأن حتترم يف الوقت ذاته قيم املجتمع الفلسطيني وحقوق 
اإلنسان. كما تلتزم مبعايير الشفافية يف أعمالها واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها. وبشكل عام تؤكد املدونة يف مبادئها على 
تطبيق احلكم الصالح وحتقق للمؤسسة إمكانية الوعي مببادئ احلكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل املؤسسة 
مما يسهم يف حمايتها من التشويه والتضليل. كما أنها تؤكد بأن مدونة السلوك هذه هي ترجمة للقانون األساسي الفلسطيني املقر 

يف ٥/٢٩/ ٢٠٠٢م والذي اعتبر إنشاء هذه املؤسسات حقاً أساسياً للمواطن الفلسطيني يجب حمايته. 

حقيبة مصادر: 
متثل حقيبة مصادر وسيلة توجيه للمؤسسات األهلية على اختالف أحجامها ومجاالت عملها ألفضل املمارسات واإلجراءات مبا 
يتماشى مع املبادئ املبّينة يف مدونة السلوك، فهي تزّود املؤسسات مبجموعة من أدلة العمل يف مجاالت اإلدارة العامة واإلدارة 
املالية والتخطيط االستراتيجي وحكم مجلس اإلدارة. إضافة إلى تزويد املؤسسات بإرشادات خاصة حول عملية املراقبة والتقييم 
باملشاركة، ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية كأساس للعمل، واملشاركة كمبدأ 
عمل للمؤسسات األهلية، وإرشادات إلجراءات تضمن عدم التمييز يف عمل املؤسسات، إضافة إلرشادات حول اإللتزام وتطبيق 

القوانني واملعاهدات مبا يشمل نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل مبّسط.

لقد قام مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية خالل عام ٢٠١٤م بعمل مراجعة حلقيبة مصادر وإضافة مجموعة جديدة 
من األدلة التي تساعد مؤسسات العمل األهلي على تطوير أدائها، حيث حتوي احلقيبة اجلديدة على ثالثة أدلة إضافية يف مجال 

املناصرة ورسم السياسات، واملساءلة االجتماعية وإدارة املتطوعني، إضافة إلى األدلة األخرى. 
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بالشكر لكل من ساهم يف إعداد ومراجعة هذه األدلة من شركات  الفلسطينية  يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية  ومن هنا 
إستشارية وخبراء وموظفني ويخص بالشكر شركة الرؤيا اجلديدة على إعدادها للطبعة األولى من هذه األدلة )عام ٢٠٠٧م( وشركة 
ريادة لإلستشارات والتدريب على مراجعتها وتطويرها للطبعة األولى وعلى إعدادها لألدلة اإلضافية حلقيبة مصادر )عام ٢٠١٤م(.

تشمل حقيبة مصادر األدلة التالية:
دليل مجالس إدارة املؤسسات األهلية والهيئات العامة. ١
دليل التخطيط االستراتيجي. ٢
دليل املناصرة ورسم السياسات. ٣
دليل املساءلة اإلجتماعية. ٤
دليل اإلجراءات املالية . ٥
دليل التوريدات واملشتريات. ٦
دليل إدارة املوارد البشرية . ٧
الدليل اإلداري. ٨
دليل كتابة التقارير. ٩

 دليل إدارة املتطوعني. ١٠

كما تشمل الحقيبة أيضًا األدلة اإلرشادية التالية:
• الدليل اإلرشادي حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان	
• الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	
• الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل	
• الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية	
• الدليل اإلرشادي حول العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية	
• الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة	
• الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني  	
• الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني 	
• الدليل اإلرشادي حول قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية والئحته التنفيذية	
• الدليل اإلرشادي حول التنمية االقتصادية واإلجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية	
• الدليل اإلرشادي حول املراقبة والتقييم باملشاركة	
• الدليل اإلرشادي حول املشاركة 	

مالحظات: 
• 	»www.ndc.ps« ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االإللكتروني
• 	»code@ndc.ps« الرسال مالحظاتكم وتوصياتكم حول حقيبة مصادر يرجى مراسلتنا على البريد االإللكتروني

ليتم  الفلسطينية،  التي أعدها مركز تطوير املؤسسات األهلية   )Resource Kit( من حقيبة املصادر الدليل جزءاً  يشكل هذا 
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استخدامها كمرجع أساسي للمؤسسات األهلية التي ترغب بااللتزام مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية. كما يعتبر هذا 
قدراتها  لتعزيز  وأحجامها،  واختصاصاتها  أنواعها  اختالف  على  املؤسسات  ملساعدة  فعالة  وسيلة  والتوجيهي  اإلرشادي  الدليل 

وحتسني فاعليتها ومهنيتها لتفيعل وإدارة املتطوعني لديها.

تم اإلستناد في إعداد هذا الدليل التوجيهي واإلرشادي إلى:
• قانون رقم )١( لسنة ٢٠٠٠م بشأن اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية وتعديله لعام ٢٠١١م.	
• الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية. 	
• قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )١٥( لسنة ٢٠٠٤م.	
• مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية. 	
• األنظمة الداخلية املستخدمة لدى بعض املؤسسات األهلية.	

تطوير  مركز  بها  يقوم  التي  األهلية  للمؤسسات  املؤسسي  التطوير  لعملية  واستكماالً  العملية  املمارسات  افضل  مع  وانسجاماً 
املؤسسات األهلية فقد مت التعاقد مع الشركة اإلستشارية لتطوير دليل التطوع ليضاف إلى حقيبة املصادر ليكون مرجعا للمؤسسات 
األهلية التي تعتمد يف تنفيذ جميع أو بعض أنشطتها على املتطوعني، وذلك للحفاظ على حقوق املتطوعني وبيان واجباتهم  والعمل 

على تطوير عملية التطوع يف املؤسسات األهلية.

١.2 أهداف الدليل:
يهدف هذا الدليل إلى ما يلي:

• تزويد املؤسسة األهلية واملسؤولني فيها مبرجع مفصل حول سياسات وخطوات إدارة وتفعيل املتطوعني؛	
• حتديد وتوضيح سياسات التطوع التى من شأنها تنظيم عالقة املؤسسة األهلية باملتطوعني بها، وذلك عن طريق 	

حتديد وتوضيح واجبات وحقوق كال الطرفني؛
• احملافظة على املتطوعني األكّفاء وتشجيعهم لإلستمرار يف عملية التطوع وتشجيع أفراد املجتمع على التطوع.	
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١.3 الفئات المستهدفة )مستخدمو الدليل(
اجلدول التالي يبني الفئات املستهدفة من الدليل واغراض استخدامهم له:

الغرض من االستخدامالفئة املستهدفة

التعرف على أهمية التطوع يف املؤسسة األهلية والتعرف على طبيعة رئيس وأعضاء مجلس إدارة املؤسسة األهلية
وأهمية دورهم 

معرفة حقوقهم وواجباتهم يف ما يخص املوارد البشريةاملتطوعني يف املؤسسة األهلية 

مدراء الدوائر والبرامج واملشاريع  والعاملني يف املوارد 
البشرية

مرجعية لهم يف تطبيق وسياسات واجراءات التطوع

١.4 تعليمات إرشادية الستخدام الدليل )كيفية استخدام الدليل(: 
لتسهيل اإلستخدام، مت تصميم الدليل بطريقة سلسة تتيح للمستخدم الوصول للمعلومة بسهولة وبأسرع الطرق حيث مت ترتيب 
خطوات إدارة تفعيل املتطوعني يف الدليل وفق دورة حياة املتطوع يف املؤسسة األهلية ابتداًء من حتديد حقوق وواجبات املتطوع 

وحتديد اإلحتياج من املتطوعني إلى تكرمي املتطوعني، ويتم استخدام الدليل وفقاً ملا يلي:
• يستخدم هذا الدليل كمرجعية للعمل يف املؤسسة، بحيث يتم الرجوع إلى اجلزء ذي العالقة من هذا الدليل 	

لإلسترشاد به؛
• هذا الدليل هو دليل موحد بحيث ميكن تطبيقه على املؤسسات األهلية التي يكون فيها نشاط التطوع نشاطاً 	

رئيسياً أو جزئياً.
يعتبر هذا الدليل وسيلة حيوية قابلة للتنفيذ بعد موافقة مجلس اإلدارة عليه، ويوصى مبراجعة الدليل سنوياً وحتديثه عند احلاجة 

إلى ذلك، على أن تتم موافقة مجلس اإلدارة خطياً على هذه التعديالت.

١.5 قائمة بالمصطلحات الرئيسية:
تكون للمصطلحات التالية أينما وردت يف هذا النظام الدالالت الواردة قرب كل منها:

التعريفاملصطلح
املؤسسة األهلية. املؤسسة

مجلس إدارة املؤسسة األهلية املنتخب من الهيئة العامة.مجلس اإلدارة
رئيس مجلس إدارة  املؤسسة األهلية. الرئيس 

مدير عام املؤسسة األهلية.املدير العام
قانون العمل ساري املفعول وأية تعديالت قد تطرأ عليه. قانون العمل

دليل التطوع هذا. الدليل
تقدمي العون والنفع إلى شخص أو مجموعة أشخاص يحتاجون إليه دون مقابل مادي أو معنوي.تعريف العمل التطوعي 

املتطوع 
هو الشخص الذي يتمتع مبهارة أو خبرة ألداء واجب اجتماعي طواعية وال يكون له أي مردود 
مادي أو وظيفي مقابل اجلهد املبذول، وميكن حتديد مكافئات عينية أو مادية حسب سياسة 

كل مؤسسة. 
هو اتفاق كتابي محدد املدة ينظم العالقة بني املتطوع واملؤسسة.عقد التطوع

مجموع األنشطة التي تدخل يف عملية تشجيع األفراد الذين ميلكون املهارات املطلوبة للتقدم استقطاب املتطوعني
واإلنتساب للتطوع يف املؤسسة. 
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2. اإلعداد المؤسسي لتطبيق الدليل بكفاءة وفاعلية
2.١ المرجعية القانونية في تطبيق الدليل:

• يعتبر هذا الدليل وسيلة قابلة للتنفيذ بعد موافقة واعتماده من مجلس إدارة املؤسسة األهلية وعلى جميع الدوائر 	
واألقسام يف املؤسسة األهلية واملتطوعني فيها اإللتزام مبا هو وارد فيه؛

• يتم مراجعة الدليل كل سنتني وحتديثه عند احلاجة أو يف حال طلب من مجلس اإلدارة، على أن تتم موافقة 	
مجلس اإلدارة خطياً على أي تعديالت تطرأ على الدليل؛

• يجب اطالع وتعميم الدليل على املتطوعني بهدف توعيتهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفق ما هو وارد يف 	
الدليل. 

2.2 المسؤوليات في تطبيق الدليل:

2.2.١  مجلس اإلدارة 
• اعتماد هذا الدليل وأية تعديالت مستقبلية تطرأ عليه؛	
• توفير اإلمكانيات الالزمة للمتطوعني.	

2.2.2  المدير العام
• اعتماد اإلحتياجات من املتطوعني وخطة عمل املتطوعني؛	
• حل املشاكل واملعيقات التي تواجه املتطوعني؛	
• تكرمي املتطوعني ومنحهم شهادات التطوع والتقدير؛	
• اعتماد اتفاقيات التطوع.	

2.2.3  المدير اإلداري/مسؤول الموارد البشرية
• تقدمي التوصيات واالقتراحات املناسبة لتعديل الدليل؛	
• االشراف على تطبيق الدليل؛	
• مراجعة االحتياجات من املتطوعني؛	
• العمل على استقطاب املتطوعني وفق اخلطة املعتمدة؛	
• املشاركة يف تهيئة وتدريب املتطوعني؛	
• حفظ ملفات ووثائق املتطوعني؛	
• إعداد شهادات التطوع والتقدير.	

  2.2.4  مدير الدائرة المعنية/البرنامج/المشروع
• إعداد خطة عمل املتطوعني وبرنامج عمل املتطوعني؛	
• حتديد االحتياجات التدريبية للمتطوعني ومتابعة تدريبهم؛	
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• تقييم املتطوعني.	
• العمل على استقطاب املتطوعني وفق اخلطة املعتمدة؛	
• املشاركة يف تهيئة وتدريب املتطوعني.	

2.2.5  منسق البرنامج/منسق المشروع/المرشد
• تنفيذ خطة عمل املتطوعني وبرنامج عمل املتطوعني؛	
• تهيئة وتدريب املتطوعني؛	
• مرافقة وإرشاد املتطوعني؛ 	
• املشاركة يف تقييم املتطوعني.	

2.3 السياسات: 

2.3.١  أهمية العمل التطوعي: 
	املساهمة يف التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية؛
	املساهمة يف مواجهة األزمات والكوارث التي يتعرض لها املجتمع؛
	 املساهمة يف توحيد النسيج املجتمع مبا ميثله من قيم املشاركة والتعاون وتعزيز القيم اإلنسانية النبيلة؛
	 حماية الشباب والفئات األخرى من السلبيات اإلجتماعية والنفسية التى يتعرضون لها، لكون التطوع سلوك إرادي ينمى روح

اإلنتماء واملواطنة؛
	احلد من اجلرمية؛
	 العمل يتميز  حيث  احمللية  املجتمعات  احتياجات  تلبية  على  القدرة  وزيادة  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  مستوى  حتسني 

التطوعي.

2.3.2  أنواع التطوع: 
	تطوع دائم - أن يكون املتطوع عاماًل بشكل دائم ومستمر؛
	تطوع مؤقت - وهو أن يكون التطوع إما

زمنياً: لفترة زمنية محددة ومستمرة أو لفترات زمنية متقطعة حسب احلاجةأ. 
أدائياً : لنشاط محدد ومعني فقط أو جلملة أنشطة وفعاليات محددة.ب. 

2.3.3  أسـالـيـب الـتـطــوع :
	 التطوع املستمر: كامل الوقت اليومي
	 التطوع اجلزئي: جزء من الوقت حسب االتفاق مع املتطوع
	 .التطوع املشروط: حسب الشروط املتفق عليها بني املتطوع واملؤسسة
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2.3.4  واجبات المتطوع:
• اإللتزام بأنظمة العمل التي حتددها املؤسسة؛	
• املشاركة  يف األنشطة والفعاليات التطوعية؛	
• احملافظة على سرية املعلومات يف املؤسسة؛	
• احملافظة على أدوات العمل التي بحوزته؛	
• احملافظة على موارد املؤسسة؛	
• حسن التعامل مع اآلخرين؛	
• الشعور باإلنتماء لبيئة العمل؛	
• التعاون واملبادرة واالستعداد للعمل التطوعي؛	
• العمل ضمن فريق واحد؛	
• القيام بالعمل املنوط به على أكمل وجه؛	
• تقبل توجيهات املسؤولني يف املؤسسة؛	
• عدم محاولة استغالل التطوع ألهداف أخرى؛	
• اإللتزام بالعمل التطوعي كاإللتزام بالوظيفة الرسمية.	

2.3.5  حقوق المتطوع:
	التعامل معه باحترام وثقة وشفافية ودميقراطية، وبأن جهوده تساعد فعلياً فى حتقيق أهداف املؤسسة؛
	إطالع املتطوع بطريقة مهنية وواضحة على مناخ املؤسسة وتنظيماتها واملعلومات الضرورية للقيام بعمله؛
	مساعدة املتطوع على إبراز قدراته ومواهبه؛
	إدماج املتطوع فى العمل، والعمل على توظيف طاقاته وقدراته لإلستفادة منها بأكبر قدر؛
	التعامل بجدية مع املتطوعني؛
	.تقدمي التوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام باألعمال املنوطه به بكفاءة وفاعلية

2.3.6  أساليب استخدام  تكنولوجيا المعلومات في التطوع: 
لتوفر وسائل اإلتصال احلديثة وانتشار اإلنترنت ومواقع التواصل فباإلمكان اإلستفادة من تكنولوجيا املعلومات من خالل  نظراً 

تطوير موقع على اإلنترنت للجمعية وإنشاء حساب على مواقع التواصل اإلجتماعي املختلفة وذلك:
	نشر سياسات التطوع وحقوق املتطوعني
	 نشر طلبات التطوع مع امكانية تقدمي طلبات التطوع من خالل املوقع
	نشر معلومات عن املتطوعني وإجنازات املتطوعني مبختلف الوثائق النصية، املرئية، املسموعة
	 التفاعل مع املتطوعني اجلدد واحملتملني واستطالع ارائهم
	 التفاعل مع املجتمع احمللي
	تكرمي املتطوعني بحيث يتم اختيار أفضل متطوع ونشر ذلك على املوقع
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3. الخطوات التنفيذية إلدارة المتطوعين
إدارة التطوع

إدارة التطوع

تخطيط

اختيار وتعيني

اشراف وتقييمتدريب ودمج

انهاء خدمة 
وتكرمي

3.١ تحديد اإلحتياجات من المتطوعين:
• تقوم الهيئة اإلدارية والطاقم باملشاركة بتحديد أنواع التطوع املطلوبة وكيفية إندماجها باستراتيجية عمل املؤسسة.	
• بناًء على خطة املؤسسة السنوية، يقوم مدراء البرامج واملشاريع ومدير الدائرة املعنية يف بداية شهر كانون أول من كل عام 	

بتحديد احتياجاتهم من املتطوعني وفق منوذج  حتديد االحتياجات من املتطوعني )VOL-01( وارسالها إلى مسؤول املوارد 
البشرية/منسق املشاريع؛

• يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسق املشاريع بعرضها على املدير اإلداري/املدير العام للمراجعة واإلعتماد والتاكد من 	
مدى احلاجة واملواصفات املطلوبة يف املتطوعني وعدد املتطوعني.

إرشادات التطبيق:
• يف املؤسسات األهلية التي تعتمد على املتطوعني تطبيق اخلطوات وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل اإلداري؛	
• يف املؤسسات األهلية الصغيرة يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل 	

اإلداري؛
• يف املؤسسات الوسط وكبيرة احلجم يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني وفق املسميات الوظيفية املتوفرة 	

والتسلسل اإلداري.

3.2 استقطاب المتطوعين:
• يف حال مصادقة املدير العام على اإلحتياجات من املتطوعني  يقوم  مسؤول املوارد البشرية/منسقي املشاريع بإعداد خطة 	

اإلستقطاب )VOL-02( بالتنسيق والتعاون مع مدراء البرامج واملشاريع  مع األخذ بعني اإلعتبار األمور التالية عند إعداد 
خطة اإلستقطاب:

	 تهتم التي  املؤسسات  املدارس،  الكليات،  املعاهد،  )اجلامعات،  باملشاركة  يرغبون  الذين  املتطوعني  تواجد  أماكن 



١١

باخلريجني، املؤسسات التي تهتم بالعاطلني عن العمل، ... وغيرها(.
	 طرق التواصل مع املتطوعني )اإلعالن يف الصحف أو موقع املؤسسة االلكتروني أو احد املواقع االلكترونية اإلخبارية

احمللية أو حساب املؤسسة على الفيسبوك، اإلعالن يف اجلامعات واملعاهد والكليات واملدارس، االتصال والتواصل 
مع اجلامعات والكليات واملؤسسات التي تهتم  باخلريجني(

	 احتياجات املتطوعني للمشاركة
	كيف سيتم حتفيز وتشجيع املتطوعني
	 أفضل وقت االستقطاب
	ماذا ميكن أن نقدم للمتطوعني؟
	من سيقوم بعملية اإلستقطاب؟

• ومن ثم يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسقي املشاريع برفعها إلى املدير اإلداري/املدير العام  للمراجعة واإلعتماد؛	
• يقوم مجلس اإلدارة باملصادقة على خطة االستقطاب )VOL-02( او اجراء التعديالت الالزمة عليها	
• يقوم مسؤول املوارد البشرية بتعميم خطة االستقطاب املعتمدة على  مدراء الدوائر والبرامج واملشاريع املعنيني؛	
• يف حال احلاجة إلى حتديث خطة التعيني االستقطاب يقوم مسؤول املوارد البشرية بتحديثها ورفعها إلى املدير اإلداري 	

للمراجعة ومنه إلى املدير العام لالعتماد والذي يقوم برفع خطة االستقطاب احملدثة إلى مجلس اإلدارة لالعتماد.

إرشادات التطبيق:
• يف املؤسسات األهلية التي تعتمد على املتطوعني تطبيق اخلطوات وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل اإلداري؛	
• يف املؤسسات األهلية الصغيرة يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل 	

اإلداري؛
• يف املؤسسات الوسط وكبيرة احلجم يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني وفق املسميات الوظيفية املتوفرة 	

والتسلسل اإلداري.

3.3 خطوات اختيار وتعيين المتطوعين: 
• بناًء على خطة اإلستقطاب املعتمدة يقوم مدير البرنامج/مدير املشروع/مدير الدائرة  املعنية بتأكيد اإلستقطاب من خالل 	

ارسال مذكرة/بريد اإللكتروني إلى مسؤول املوارد البشرية/منسق املشاريع؛
• يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسق املشاريع وبناًء على خطة اإلستقطاب بإعداد إعالن عن اإلستقطاب ورفعه إلى املدير 	

اإلداري لإلعتماد.  
• يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسق املشاريع بنشر اإلعالن حسب ما هو وارد يف خطة اإلستقطاب املعتمدة على أن يتم 	

حتديد شروط التطوع مبا يلي:
	العمر يحدد حسب املشروع ومبا يتناسب مع طبيعة ونوع التطوع؛
	حسن السيرة والسلوك والسمعة؛
	تتوفر لديه املؤهالت املطلوبة للقيام بالتطوع؛
	أي شروط ومتطلبات أخرى حسب طبيعة ونوع التطوع؛

• يف حال أن األعمال التطوعية املطلوبة بسيطة، ميكن إعطاء الصالحية ملنسقي املشاريع/األنشطة لالختيار مع احلرص 	
على احلصول على التوثيق الالزم مثل قائمة األسماء، عناوين اإلتصال أرقام هويات... الخ. 

• يف حال أن األعمال التطوعية املطلوبة سيتم تنفيذها على مدار فترة زمنية طويلة نسبياً وحسب درجة تعقيدها،  يتم تقييم 	
املتطوعني حيث يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسقي املشاريع باستالم الطلبات وتصنيفها وفرزها وإعداد قائمة بأفضل 
املرشحني وفق املتطلبات املطلوبة للتطوع ورفعها إلى مدير البرنامج/مدير املشروع/مدير الدائرة املعنية لدراستها وحتديد 

آلية تقييم واختيار املتطوعني وفق مايلي مبا يتناسب مع طبيعة ونوع املشروع:
	 اختيار املتطوعني بناًء على تاريخ ووقت تقدمي الطلب )يف مشاريع التطوع العامة واألعمال التطوعية العامة والبسيطة
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التي ليست بحاجة إلى اختيار وتقييم(
	اإلمتحان الكتابي؛
	املقابالت )حيث يتم حتديد أعضاء اللجنة من قبل املدير العام(؛
	غيرها حسب طبيعة ونوع التطوع أو املشروع؛

• يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسق املشروع بالتحضير واإلعداد إلجناح عملية اختيار وتقييم املرشحني املطلوبة بالتنسيق 	
مع مدير الدائرة املعنية/مدير املشروع/مدير البرنامج؛

• تقييم 	 أساسها  على  سيتم  التي  التقييم  معايير  بإعداد  البرنامج  املشروع/مدير  املعنية/مدير  الدائرة  مدير  مدير  يقوم 
املرشحني مبا يتوافق مع املتطلبات املطلوبة للتطوع والتي من ضمنها على سبيل املثال:

	 املؤهالت
	اخلبرات السابقة يف مجال التطوع
	املهارات املطلوبة

وارسالها إلى جلنة املقابالت حيث تقوم جلنة املقابالت باالجتماع قبل اجراء املقابالت وذلك لإلعداد والتحضير 
للمقابالت وحتضير االسئلة التي سيتم القائها على املرشحني وحتديد موعد املقابالت؛

• يقوم مسؤول املوارد البشرية باالتصال مع املرشحني واإلعداد والتحضير الجراء املقابالت واجناحها؛	
• يقوم مدير الدائرة املعنية/مدير البرنامج/مدير املشروع/جلنة املقابالت وبحضور مسؤول املوارد البشرية/منسق املشروع 	

بإجراء عملية التقييم واالختيار/املقابالت مع املرشحني وتوثيق نتائج املقابالت  ورفع توصياته إلى املدير العام؛    
• يقوم املدير العام باتخاذ القرار املناسب الذي يؤمن اختيار أفضل املتطوعني خطياً من خالل كتاب معتمد منه وارساله إلى 	

املدير اإلداري/مسؤول املوارد البشرية/منسق املشروع وذلك الستكمال إجراءات تعيينهم كمتطوعني؛
• يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسق املشروع باالعتذار للمرشحني الذين لم يحالفهم احلظ، وإعالم املرشحني الذين مت 	

قبولهم للتطوع باملوافقة على التطوع والطلب منهم احلضور إلى  املؤسسة واحضار كافة الوثائق الالزمة للتطوع مثل:
	صورة هوية؛
	نسخة من الشهادات اجلامعية مصدقة؛
	نسخة من شهادات اخلبرة أن وجدت؛
	.السيرة الذاتية

• يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسق املشروع بإعداد نسختني من عقد التطوع ملدة التطوع املتفق عليها واعتماده من املدير 	
العام ومن ثم توقيعه من املوظف، حيث يتم تسليم املوظف نسخة من العقد واالحتفاظ بالنسخة االخرى يف ملفه.

إرشادات التطبيق:
• يف املؤسسات األهلية التي تعتمد على املتطوعني تطبيق اخلطوات وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل اإلداري؛	
• يف املؤسسات األهلية الصغيرة يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل 	

اإلداري؛
• يف املؤسسات الوسط وكبيرة احلجم يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني وفق املسميات الوظيفية املتوفرة 	

والتسلسل اإلداري.

3.4 تدريب ودمج المتطوعين:
• املعنية 	 الدائرة  املشروع/مدير  املعني/مدير  البرنامج  مدير  مع  وبالتنسيق  املشروع  البشرية/منسق  املوارد  مسؤول  يقوم 

بإعداد برنامج تدريبي متهيدي لتهيئة املتطوعني ودمجهم يف العمل يف املؤسسة من خالل تعريفهم وتدريبهم على مايلي: 
	مكان عمل املتطوعني
	)الناس وأدوارهم )املتطوعني واملوظفني
	حقوق وواجبات املتطوع
	مقدمة عن املؤسسة ؛ األهداف والرسالة والرؤية والهيكل التنظيمي
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	 الشخص املسؤول عنهم
	وصف العمل ومهامهم الوظيفية
	 حتديد األهداف اخلاصة بعملهم

• يقوم مدير الدائرة املعنية/مدير البرنامج/مدير املشروع بتحديد االحتياجات التدريبية للمتطوعني  )VOL-03( بناًء على 	
متطلبات املشروع أو التطوع/مؤهالتهم وخبراتهم/ادائهم ويتم رفعها إلى املدير العام للمصادقة؛ 

• ارسال 	 او  املشروع  البرنامج/مدير  املعنية/مدير  الدائرة  مدير  قبل  من  داخلياً  املتطوعني  تدريب  يتم  املوافقة  حال  يف 
املتطوعني إلى البرامج التدريبية املمولة من ااملؤسسة أو املمولة خارجياً بناًء على االحتياجات التدريبية املعتمدة؛ 

• يقوم مسؤول املوارد البشرية بالتحضير والترتيب والتنسيق وتسجيل املتطوع حلضور البرنامج التدريبي واحضار كافة 	
الوثائق واملعلومات املتعلقة بالتدريب وارسالها للمتطوع املعني؛يقوم مسؤول املوارد البشرية باالحتفاظ بنسخة من شهادة 

التدريب يف ملف املتطوع.

إرشادات التطبيق:
• يف املؤسسات األهلية التي تعتمد على املتطوعني تطبيق اخلطوات وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل اإلداري؛	
• يف املؤسسات األهلية الصغيرة يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل 	

اإلداري 
• يف املؤسسات الوسط وكبيرة احلجم يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني وفق املسميات الوظيفية املتوفرة 	

والتسلسل اإلداري.

3.5 خطوات إرشاد ومتابعة عمل المتطوعين:
• يقوم مدير الدائرة املعنية/مدير البرنامج/مدير املشروع بإعداد خطة عمل املتطوعني )VOL-04( واعتمادها من املدير 	

العام؛ 
• يقوم مدير الدائرة املعنية/مدير البرنامج/مدير املشروع بإعداد برنامج عمل املتطوع )VOL-05( يبني فيه هدف التطوع 	

للمتطوع  وتسليمها  الالزمة  العمل  ادوات  وحتديد  التطوع   فترة  املطلوبة ضمن  واملخرجات  املطلوبة  واملهام  واالنشطة 
وحتديد املوظف املسؤول عن املتطوع )املرشد( والذي سيقوم مبرافقة املتطوع وارشاده؛

• يقوم املوظف املرشد بتهيئة املتطوع للعمل وارشاده وتقدمي الدعم له الجناح مهمته؛	
• يقوم املتطوع برفع تقرير يومي/أسبوعي أو حسب احلاجة )VOL-06( عن االعمال املنجزة أواملعيقات التي واجهها يف 	

العمل واالقتراحات لتحسني العمل وتسليمه للمرشد؛
• يقوم املرشد على تواصل مستمر مع املتطوع وتوفير كافة االحتياجات الالزمة للمتطوع للقيام مبهامه وتذليل العقبات التي 	

تواجهه يف العمل؛ 
• يقوم مدير الدائرة املعنية/مدير البرنامج/مدير املشروع بعقد اجتماع دوري مع املتطوعني ومرشديهم ملعرفة احتياجاتهم 	

واقتراحاتهم وتوجيهم الجناز االعمال املطلوبة بكفاءة وفاعلية؛
•  يقوم مدير الدائرة املعنية/مدير البرنامج/مدير املشروع بإطالع مدير عام املؤسسة على األعمال املنجزة للمتطوعني 	

واالقتراحات واملعيقات التي تواجه املتطوعني والعمل على حلها وفق اإلمكانيات املتاحة.

إرشادات التطبيق:
• يف املؤسسات األهلية التي تعتمد على املتطوعني تطبيق اخلطوات وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل اإلداري؛	
• عدد 	 كان  حال  أما يف  متطوعني،   ٥ من  ألكثر  احلاجة   حال  اخلطوات يف  تطبيق  يتم  الصغيرة  األهلية  املؤسسات  يف 

املتطوعني أقل من ٥ يتم إعداد برنامج عمل للمتطوع ومتابعته يف تنفيذه؛
• يف املؤسسات الوسط وكبيرة احلجم يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة ألكثر من ٥ متطوعني، أما يف حال كان عدد 	

املتطوعني أقل من ٥ يتم إعداد برنامج عمل للمتطوع ومتابعته يف تنفيذه.
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3.6 خطوات تحفيز وتنشيط المتطوعين:
• ان التحفيز والتنشيط يقوم بدوراً بارزاً يف احملافظة على املتطوع واستغالل طاقاته ويتم حتفيز املتطوعني من خالل ما يلي:	

	 مشاركة املتطوع مشاركة فعلية يف العمل الذي تقوم به املؤسسة، بحيث يشعر املتطوع أنه جزء أصيل من املؤسسة؛
	 ان تكون أهداف املؤسسة معروفة وواضحة للمتطوع، وان يتم التعامل مع املتطوع بشفافية
	االعتراف بإجنازات املتطوع وعطاءاته والعمل على شكرة وتقديره؛
	إتاحة الفرصة أمام املتطوع االندماج يف املؤسسة إن أمكن؛
	يجب إتاحة الفرصة حلوارات ومناقشات وأخذ آراء املتطوعني بعني االعتبار وخاصة يف مجال عملهم؛
	 التي توجههم لتشجيعه على التعامل مع املتطوعني و إزالة مختلف العقبات  البيروقراطية اإلدارية يف  االبتعاد عن 

مواصلة العمل؛
	تقدمي الدعم للمتطوعني وحل املشاكل التي تواجههم

• خالل عملية التطوع يقوم املرشد بتنشيط وحتفيز املتطوع من خالل ما يلي:	
	تقدمي الدعم واملشورة للمتطوع؛
	التعامل مع املتطوع باحترام؛
	مشاركته يف اتخاذ القرارات التي تتعلق بعمله؛
	تشجيع املتطوعني على تقدمي اإلقتراحات لتحسني العمل؛
	ترشيح املتطوع لدورات تدريبية داخل وخارج املؤسسة؛
	ترشيح املتميزين منهم للمشاركة يف فعاليات دولية تتعلق بعملهم، إذا توفرت الفرص لذلك؛
	 مشاركة املتطوع يف تقييمه؛ 
	التحضير الجتماع دوري مع مدير الدائرة/منسقي البرامج واملشاريع/املدير العام؛
	توثيق قصص جناح املتميزين كتابياً أو فيديو... وغيرها وتعميمها أو عرضها يف فعاليات املؤسسة املختلفة؛

• تقوم املؤسسة بإنشاء حساب على مواقع التواصل اإلجتماعي للمتطوعني بهدف التواصل معهم خالل وبعد عملية التطوع. 	
• قبل أسبوع من نهاية الفترة الزمنية للتطوع يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسق املشاريع الطلب من مدراء الدوائر/مدراء 	

البرامج واملشاريع بتقييم أداء املتطوعني التابعني لهم وفق مناذج تقييم األداء املعتمدة حيث يتم اخذ االمور التالية بعني اإلعتبار 
عند التقييم: 

	 مدى كفاءة املتطوع يف أداء املهام املطلوبة
	 مدى االلتزام باالنظمة والتعليمات
	االلتزام بالوقت احملدد للتطوع
	 العمل ضمن فريق
	 سلوك املتطوع
	 التعامل مع الرؤساء والزمالء واملتعاملني مع املؤسسة
	 جودة التقارير املقدمة
	املشاركة يف الفعاليات واالنشط

• يقوم املرشد باإلجتماع مع املتطوع وتوضيح الهدف من التقييم للمتطوع بناًء على تقارير اإلجناز ومن ثم إطالع ومناقشة 	
املتطوع بنتائج التقييم؛

• يتم رفع نتائج تقييم األداء إلى مدير الدائرة املعنية لالعتماد ومنه إلى املدير اإلداري ومدير عام املؤسسة للمصادقة.	

إرشادات التطبيق:
• يف املؤسسات األهلية التي تعتمد على املتطوعني تطبيق اخلطوات وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل اإلداري؛	
• يف املؤسسات األهلية الصغيرة يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني وفق املسميات الوظيفية املتوفرة والتسلسل 	

اإلداري؛
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• يف املؤسسات الوسط وكبيرة احلجم يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني وفق املسميات الوظيفية املتوفرة 	
والتسلسل اإلداري.

3.7 خطوات تقدير وتكريم المتطوعين:
• على املؤسسة تقدير جهد املتطوع خالل عملية التطوع من خالل: 	

	 حتفيز املتطوعني وتقدير جهودهم التي يبذلونها
	 تدريب وتطوير املتطوعني
	 الثناء احلسن على اجلهود املبذوله

• عند االنتهاء من التطوع تقوم تقوم املؤسسة بتكرمي املتطوعني بأحد أو أكثر من االساليب التالية:	
	عقد حفل تكرمي للمتطوعني يتم منحهم فيه شهادات تقدير؛
	إطالق أسماء املتميزين منهم على لوحة الشرف داخل املؤسسة؛
	تكرميهم يف حفالت عامة بحضور املسؤولني يف املجتمع؛
	تكرميهم عن طريق نشرات مطبوعة تتضمن أسمائهم وصورهم ودور كل واحد منهم؛
	 التواصل مواقع  على  حسابها  أو  االلكتروني  املؤسسة  موقع  على  ونشرها  منهم  للمتميزين  جناح  قصص  إنشاء 

اإلجتماعي ويف نشرات املؤسسة؛
	 يعطى املتطوع األولوية يف التوظيف يف حال تزامن وجوده مع وجود مشاريع ممولة وذلك حسب نتيجة تقييم األداء

وحسب املؤهالت واملتطلبات التي تنسجم مع سياسات املؤسسة.
•  يتم منح املتطوع شهادة تطوع عن فترة التطوع التي قضاها يف املؤسسة بعد انتهاء فترة تطوعه؛	

إرشادات التطبيق:
• يف املؤسسات األهلية التي تعتمد على املتطوعني تطبيق اخلطوات؛	
• يف املؤسسات األهلية الصغيرة يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني ويتم اإلكتفاء بشهادة التطوع دون عمل 	

حفل سنوي؛
• املتاحة 	 بالوسائل  التكرمي  ويتم  للمتطوعني  يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة  الوسط وكبيرة احلجم  املؤسسات  يف 

للمؤسسة مثل الفعاليات واملواقع اإللكترونية، مواقع التواصل اإلجتماعي، شهادات التقدير... الخ.

3.8 توثيق الجهود التطوعية وتقدير قيمة العمل التطوعي: 
• على املؤسسة اإلحتفاظ بالوثائق والسجالت التي توثق جهود املتطوعني حيث حتتوي على مايلي: 	
• عند  قبول املتطوع  يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسق املشروع بفتح ملف للمتطوع يتم حفظ جميع الوثائق املتعلقة 	

باملتطوع مثل: 
	صورة هوية؛
	الشهادات اجلامعية مصدقة؛
	السيرة الذاتية؛
	صور شخصية؛
	 عقد التطوع؛
	برنامج عمل املتطوع؛
	نتائج تقييم األداء؛
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	 .صورة عن شهادة التطوع
• يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسق املشروع  بترميز امللفات برقم تسلسلي يتكون من أربع أرقام ويتم ترتيب الوثائق داخل 	

امللف حسب فترات التطوع. 
• يقوم مسؤول املوارد البشرية/منسق املشروع بفتح سجل للمتطوعني يحتوي على مايلي: 	

	 اسم املتطوع
	 البرنامج/املشروع
	 الوظيفة التطوعية
	التكلفة التقديرية لساعة العمل
	 تاريخ بدء التطوع
	 عدد ساعات العمل التطوعية اليومية
	عدد ساعات العمل التطوعية الكلية

• يف حال إنهاء فترة التطوع ال يتم منح رقم املتطوع ألي متطوع جديد حيث حتفظ ملفات املتطوعني املنتهية فترة تطوعهم 	
يف مكان خاص؛

• يتم الرجوع إلى ملف املتطوع يف حال تكرار عملية التطوع حيث يتم حتديث ملف املتطوع.	
• بإمكان املؤسسات تقدير ساعات العمل للمتطوعني وتقييم قيمتها املالية بحال لو عمل عليها موظفون بأجر، وذلك ليعكس 	

احلجم الفعلي لعمل املؤسسات خاصة التي تعتمد بشكل كبير على املجهود التطوعي حيث يقوم مدير البرنامج/املشروع يف 
نهاية البرنامج/املشروع  التطوعي بإعداد تقرير حول املتطوعني واجنازاتهم وتقدير جهدهم التطوعي من خالل احتساب 

ساعات العمل لكل متطوع  وضربها بالتكلفة التقديرية لكل منها.

إرشادات التطبيق:
• يف املؤسسات األهلية التي تعتمد على املتطوعني تطبيق اخلطوات السابقة؛	
• التطوعي عند 	 ويتم احتساب اجلهد  للمتطوعني  يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة  الصغيرة  يف املؤسسات األهلية 

احلاجة؛
• يف املؤسسات الوسط وكبيرة احلجم يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني ويتم احتساب اجلهد التطوعي عند 	

احلاجة.

3.9 إدارة المخاطر في العمل التطوعي:
• على املؤسسة اتخاذ بعض اخلطوات الالزمة لتقليل املخاطر التي ميكن أن تتعرض لها من خالل التعامل مع املتطوعني: 	

	 يجب على املتطوع تقدمي طلب تطوع وتوقيع عقد تطوع ويكون واضحاً أن هذا العمل تطوعي بدون أجر حالياً أو
مستقباًل وأن أي تعديل على ذلك يجب أن يكون كتابياً.

	 يف بعض الوظائف التطوعية واحلساسة )الوظائف املالية، وظائف يف مجال الرعاية الصحية، الوظائف التي سيتم
التعامل بها مع النساء أو األطفال... الخ( يجب احلصول على عدم محكومية أو التأكد من ملفه اجلنائي أو سلوكياته 

ونزاهته من خالل اإلتصال باملعرفني؛
	 تأمني املتطوع ضد إصابات العمل أو إلزامهم بوجود تأمني أو التوقيع على عدم املسؤولية على املؤسسة يف حال عدم

توفر أي إمكانية لذلك؛
	.توفير مستلزمات السالمة العامة للمتطوعني حسب طبيعة الوظيفة التطوعية
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إرشادات التطبيق:
• يف املؤسسات األهلية التي تعتمد على املتطوعني تطبيق اخلطوات السابقة؛	
• يف املؤسسات األهلية الصغيرة يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني؛	
• يف املؤسسات الوسط وكبيرة احلجم يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني.	

3.١0 إنهاء خدمة المتطوعين:
• يتم إنهاء خدمة املتطوع يف احلاالت التالية: 	

	إنتهاء مهمة وخدمة التطوع أو إنتهاء مدة البرنامج أو املشروع؛
	اإلستغناء عن املتطوع يف حال ارتكابه مخالفة أو خرقه لنظام املؤسسة تكون فيها العقوبة اإلستغناء عن خدماته؛
	العجز أو املرض الذي ال يستطيع املتطوع من خالله اإلستمرار يف العمل التطوعي؛
	احلكم على املتطوع بجرمية أو بجرمية مخلة بالشرف واألمانة، بشرط أن يكون احلكم نهائي؛
	بناء على طلب املتطوع؛

• يقوم مسؤول املوارد البشرية باالجتماع مع املتطوعني ملعرفة املشاكل التي يواجهونها يف عملية التطوع، وكيفية حتسني 	
عملية التطوع، ومتطلباتهم وارائهم يف التطوع؛

• يقوم مسؤول املوارد البشرية بإعداد تقرير باملالحظات واالقتراحات الالزمة ورفعها ملدير عام اجلمعية التخاذ االجراءات 	
املناسبة لتحسني وتطوير عملية التطوع.

إرشادات التطبيق:
• يف املؤسسات األهلية التي تعتمد على املتطوعني تطبيق اخلطوات السابقة؛	
• يف املؤسسات األهلية الصغيرة يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني؛	
• يف املؤسسات الوسط وكبيرة احلجم يتم تطبيق اخلطوات يف حال احلاجة للمتطوعني.	
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4. المالحق
ملحق )١( - قائمة النماذج

)VOL-01( :رقم النموذج

منوذج االحتياجات من املتطوعني

الدائرة/البرنامج/املشروع:                                                      التاريخ:

 وظيفة 
مكان العملاملؤهالتاملهاممدة التطوععدد املتطوعنياملتطوع

توقيع مدير الدائرة/البرنامج/املشروع:    
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 )VOL-03( :رقم النموذج

منوذج االحتياجات التدريبية للمتطوعني

البرنامج/ 
املشروع/ 

الدائرة
البرنامج اسم املتطوع

التدريبي
مدة 

البرنامج
مكان عقد 

البرنامج
املسؤول عن 

التدريب
التكلفة 
املتوقعة

إعداد: _________________  التوقيع: _________________   

التاريخ:   /   /

توقيع مدير الدائرة املعنية: _______________________________

التاريخ:   /     /

توقيع املدير اإلداري: _________________________________

التاريخ:   /     /

اعتماد املدير العام:__________________________________

التاريخ:   /      /
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 )VOL-04( :رقم النموذج

منوذج خطة عمل املتطوعني

تاريخ اإلعداد:

الدائرة/البرنامج/املشروع:

وظيفة اسم املتطوع
املتطوع

مدة التطوع 
املتوقعة

تاريخ بدء 
 التطوع
املتوقع

تاريخ انتهاء 
 التطوع
املتوقع

الرئيس مكان العمل
املباشر

إعداد: _________________  التوقيع: _________________   

التاريخ:   /   /

توقيع مدير الدائرة/البرنامج/املشروع: ____________________________

  التاريخ:   /     /

اعتماد املدير العام:__________________________________

التاريخ:   /      /
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)VOL-05( :رقم النموذج

منوذج برنامج عمل املتطوع

معلومات عامة: 

الدائرة/البرنامج/املشروع:اسم املتطوع:                                              

مدة التطوع: وظيفة املتطوع:                                           

 تاريخ انتهاء التطوعتاريخ بدء التطوع:                                     

الهدف من التطوع:

االنشطة /املهام التي يقوم بها املتطوع:

املخرجات 

الرئيس املباشر:

التقارير 

أدوات العمل الالزمة

اعتماد مدير الدائرة/البرنامج/املشروع:
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)VOL-07( :رقم النموذج

تقرير يومي/أسبوعي/شهري 

الدائرة/البرنامج/املشروع:اسم املتطوع:                                              

مدة التطوع: وظيفة املتطوع:                                           

اإلجنازات خالل الفترة:

املخرجات 

املعيقات التي تواجه العمل

االقتراحات لتحسني العمل

توقيع املتطوع:_______________________

التاريخ:    /   /
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قائمة المراجع:
• جمعية الكفيف اخليرية: دليل العمل التطوعي، ٢٠١٢م.	
• امللجأ اخليري األرثوذكسي العربي للمرضى املقعدين: دليل إدارة العمل التطوعي، ٢٠١٢م.	
• التطوعي، 	 العمل  اإلدارية يف  املمارسات  أفضل  دليل  البحرين:  املدني يف مملكة  املجتمع  ملنظمات  عمل  دليل 

٢٠١٠م.
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