
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل 

 إدارة التطوع سياسات وإجراءات

 

 

 



 

 

 

 

ًوالتعزيزًالتخطيط:ًأولًا
 االجراءات و  السياسات إعداد .1

افع التعريف .2  املتطوعين إشراك بدو

 التطوع مدير /  منسق اختيار  .3

 سنوية بموازنة تشغيلية خطة وضع .4

ًوالستقطابًالفرصًتصميم:ًثانياًا
 التطوعية الفرص تصميم .1

 التطوعية الفرص لتسويق التقنية .2

 التأديبية اإلجراءات تحديد .3

ًالفرزًوالتسكين:ًثالثاًا
 املتطوعين وبيانات معلومات توثيق .1

 املتطوعين خصوصية حماية .2

 قبوله عدم حالة في املتطوع مع لتعاملا .3

ًوالتدريبًالتوجيه:ًرابعاًا
 والتعريف التوجيه .1

 والتطوير التدريب .2

ًواإلشرافًالدعم:ًخامساًا
 .الالئقة غير  الحاالت مع والتصرف والتظلمات الشكاوى  .1

 الفني واإلشراف املالي الدعم .2

 املتطوعين قضايا مناقشةو  املشرفين مهارات تطوير  .3

ًوالتكريمًالتقدير:ًسادساًا

 



 

 

ً
ً
ً

ًأولا:ًالتخطيطًوالتعزيز
 إعداد السياسات واإلجراءات: .1

1.1.1 

ًالسياسة
ًفيًمستنداتًوأدلةًًالجمعيةتلتزمً ًوخارجياا،ًويتمًتضمينها ًداخلياا بتوضيحًمنطلقاتهاًورؤيتهاًإلشراكًالمتطوعين،ًونشرها

ً.جمعيةومواقعًال
ً

1.1.2 

 السياسة
ًال ًيتوافقًمعًاحتياجاتًالًجمعيةتعتمد ًبما ًالمتطوعين، قومً،ًوتجمعيةكتابةًسياساتًوإجراءاتًإداريةًتحكمًعملياتًإدارة

ًاحتهاًألصحابًالعالقةًبالتطوع.ً)*(بإت
 

ًاإلجراءات
 بصياغة منطلقات ورؤية املنظمة إلشراك املتطوعين. الجمعيةفي  مدير التطوع يقو .1

 بما يحقق تعزيز ثقافة الت إدارة اإلعالم املؤسساتيتكون مسؤولية نشر منطلقات ورؤية املنظمة في إشراك املتطوعين لدى  .2
ً
طوع داخليا

.
ً
 وخارجيا

 مديرو اإلدارات املوازية الحاليون في رسم املسودة العامة للسياسات واإلجراءات من خالل ورش عمل أو لقاءات مباشرة.يسهم  .3

بوضع سياسات مكتوبة وإجراءات مفّصلة تسهم في إشراك املتطوعين في العملية التطوعية بما يحقق الكفاءة مدير التطوع يقوم  .4

 شمولية لجميع نطاقات التطوع.والفاعلية للمنظمة، على أن تتسم بال

ق وقيمها املؤسسية وبما تضمن تحقي الجمعيةبمراجعة واعتماد السياسات واإلجراءات بما تتوافق مع توجهات  الجمعية تقوم إدارة ا .5

 العدالة في تكافئ الفرص والتنوع في تحديد األدوار التطوعية.

 طوع وتتأكد من استيعابهم وفهمهم وتحثهم على تطبيقه وتطويره.السياسات واإلجراءات لجميع املعنيين بالت الجمعيةتتيح  .6

 



 

 

 

 

افع إشراك املتطوعين .2  التعريف بدو

1.2.1ً
ًالسياسة

تتبنى املنظمة نشر ثقافة التطوع بين العاملين وتبين أسباب ودوافع إشراكها للمتطوعين فيها والقيام بمساندتهم 

 لتحقيق األهداف املنشودة.

ًاإلجراءات
بنشر ثقافة التطوع بين العاملين من خالل الدورات التدريبية أو ورش العمل أو المنشورات  اإلدارة التنفيذيةتقوم إدارة ً -1

أو مواقع التواصل االجتماعي أو االجتماعات الدورية بحيث يتقبل العاملون إشراك المتطوعين في المنظمة ويشعرون 
 المنظمة.أنهم شركاء في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف 

لكافة العاملين الدوافع واألسباب من إشراك المتطوعين والمنافع المتبادلة للمتطوعين والمنظمة  جمعيةتبين إدارة ال  -2
 بأساليب متعددة وآليات متنوعة مثال )المواد التوعوية بالتطوع والبرامج التوجيهية للموظفين الجدد وغيرها(.

 أهداف كيان التطوع وتصمم عدد من الفرص التطوعية في أقسام مختلفة.  العاملين في تصميم جمعيةتشرك إدارة ال -3
ً

 التطوع اختيار مدير  .3

1,3,1ً
ًالسياسة
، وتقوم بإعداد وصف وظيفي خاص به يتضمن عمليات  الجمعيةتكلف 

ً
مسؤولية إدارة كيان التطوع إلى فرد متفرغ كليا

إدارة التطوع ويتم التصديق عليه من قبل مجلس إدارة املنظمة )أو من يقوم مقامهم( وال يختلف عن إدارات املنظمة 

 األخرى.

 

 

 

 



 

 

 

 

ًاإلجراءات
سند له مهامًا وواجبات وصالحيات ُتَضّمن في نموذج بطاقة الوصف الوظيفي مديرًا لكيان التطوع وت جمعيةتختار ال -1

 ويتم تعيينه بقرار رسمي من إدارة المنظمة.
 ترتبط إدارة التطوع، و  ويتم اعتماده ونشره لجمعيةبإضافة كيان التطوع في الهيكل التنظيمي لالمدير التنفيذي يقوم   -2

 التنفيذي.في الهيكل بشكل مباشر مع المدير 
ً

 وضع خطة تشغيلية بموازنة سنوية: .4

1,4,1ً
ًالسياسة

بتغطية جميع االحتياجات املتعلقة بالتطوع، وتعمل على توفير املوارد واملواد الضرورية لقيام املتطوعين  الجمعيةتلتزم 

 *()التطوعية. بفرصهم 

 

ًاإلجراءات
المبالغًالماليةًالكافيةًلتحقيقًالبرامجًواألنشطةًوالمبادراتًالمتضمنةًفيًالخطةًالتشغيليةًوتتأكدًًجمعيةتوفرًال -1

ًمنًصرفهاًضمنًالبنودًالمخصصةًلها.
ً

ًثانياا:ًتصميمًالفرصًوالستقطاب
 تصميم الفرص التطوعية .1

2.1.1ً
ًالسياسة

 املهام واملهارات املطلوبة من املتطوع والتي  الجمعية تقوم
ً
بتوصيف دقيق لكل فرصة تطوعية بشفافية ووضوح، موضحة

كما توضح هذه الفرص الفوائد والعوائد التي تعود على املتطوع من هذه الفرصة وطبيعة اإلشراف  ، الجمعيةتلبي احتياج 

والدعم الذي سيحصل عليه من املنظمة، وتحليل املخاطر املحتملة وتحديد اإلجراءات التي ستقوم باتخاذها لتخفيف 

 (*) تأثير هذه املخاطر.



 

 

 

 

2.1.2ً
 السياسة
بأهمية التنوع في إشراك املتطوعين، ولذلك تحاول استقطاب شرائح جديدة من خالل املهام التطوعية  الجمعيةتؤمن 

 املحددة في الفرص التطوعية.

ًاإلجراءات
بتحديد االحتياج من املتطوعين بجميع اإلدارات واألقسام وفق نموذج تحديد االحتياج التطوعي  الجمعيةمع إدارة مدير التطوع يقوم  .1

 .الجمعيةفي 

 . معيةالجاملطلوبة من املتطوعين في كل فرصة من الفرص التطوعية، والتي تلبي احتياجات  الفني املهاميكتب املشرف  .2

يحدد املشرف الفني املهارات والخبرات والسمات الشخصية الالزم توفرها في املتطوع ألداء املهام املطلوبة وفق نموذج تصميم الفرص  .3

 التطوعية. 

 بذلك.من سيقوم باإلشراف واملتابعة على املتطوعين في هذه الفرصة، وآلية القيام  ر التطوعمدييحدد  .4

أنواع الدعم الذي سيحصل عليه املتطوع للقيام بمهامه )كالتوجيه، التدريب، سداد النفقات،  التطوع ومديريحدد املشرف الفني  .5

 املواصالت، الخ(. 

الفوائد التي ستعود على املتطوعين من أداء هذه الفرصة سواء كانت على املتطوع )مباشرة أو يحدد املشرف الفني ومسؤول التطوع  .6

 غير مباشرة، كاكتساب املهارات، أو الرضا بإسعاد اآلخرين(.

 يحدد املشرف الفني اإلطار الزمني ألداء الفرصة وهل يوجد حد أدنى للمدة الزمنية لاللتزام. .7

 طر املحتملة على املتطوع ويحدد إجراءات لتخفيف هذه املخاطر.يدرس املشرف الفني ويحلل املخا .8

بالتعاون مع املشرف الفني لتسويق الفرصة التطوعية بما يضمن استهداف الشريحة املناسبة للفرصة مدير التطوع يخطط  .9

 التطوعية.

 تطوعية تشمل أكبر شريحة من املتطوعين بما يحقق أهدافها. الجمعيةتنشر   .10
ً
 فرصا

 

 



 

 

 

 

 التقنية لتسويق الفرص التطوعية .2

2,2,1ً
ًالسياسة
 وسائل التواصل االجتماعي واألنظمة االلكترونية في استقطاب املتطوعين والتسويق للفرص التطوعية. الجمعيةتعتمد 

ًاإلجراءات
القنواتًالمناسبةًوالوسائلًالتقنيةًالفعالةًلتسويقًالفرصًالتطوعيةًواستقطابًًالجمعيةبالتطوعًمديرًيحددًً -1

ًالمتطوعين.
لتسويقًالفرصًالتطوعيةًواستقطابً إدارةًاإلعالمًالمؤسساتيستخدمًت -2 مسبقاًا الوسائلًالمناسبةًوالتيًتمًتحديدهًا

ًالمتطوعين.
 ً

 تحديد اإلجراءات التأديبية .3

2,3,1ً
ًالسياسة
اإلجراءات التأديبية تجاه أي تصرف أو سلوك مس يء يصدر عن املتطوع، وال تتغاض ى عن ذلك لكونه  الجمعيةتتخذ 

، إدراكا منها بأن املتطوع يمثل املنظمة. )*(
ً
 متطوعا

2,3,2ً
ًالسياسة

للمتطوع حق رفض املهام التي يرى بأنها خارج نطاق مسؤولياته أو قدراته، وعلى مسؤول التطوع التعامل مع هذا 

 الرفض بجدية وأخذه بعين االعتبار. 

 

 

 



 

 

ً
 

 

ًاإلجراءات
 الئحة للمخالفات والعقوبات املترتبة عليها والتي قد تصدر من املتطوع أثناء تنفيذ الفرص التطوعية. بإعدادالتطوع مدير قوم ي -1

 بتصنيف املخالفات إلى مستويات حسب تأثيرها وتكرار صدورها من املتطوعين. اإلدارة التنفيذيةتقوم  -2

 آلية واضحة لتنفيذ اإلجراءات التأديبية أو العقوبات في حق املتطوعين املخالفين.  اإلدارة التنفيذيةتحدد  -3

 يخطر جميع املوظفين واملتطوعين ذوي الصلة باإلجراءات التأديبية املتخذة في حق املتطوع املخالف إذا كانت أعمالهم تتأثر بذلك.  -4

 بخصوص عدم قدرته على أداء أحد املهام  -5
ً
سند إليه ويراها ال تتناسب مع قدراته ونطاق يقدم املتطوع إشعارا

ُ
أو املسؤوليات التي ت

 .يوم واحدقبل موعد التنفيذ بمدة ال تقل عن  فرصته التطوعية

 طلب املتطوع، وتحديد البدائل املناسبة لتنفيذ الفرصة أو املهام املطلوبة. بدراسةالتطوع مدير يقوم  -6

 املتطوع على طلب واإلجراءات املترتبةبالتحديثات واملشرف الفني ُيبلغ املتطوع  -7

8-  

ًثالثاا:ًالفرزًوالتسكين
 توثيق معلومات وبيانات املتطوعين .1

ًالسياسة3,1,1ً
املعلومات األساسية التي تخدم تسكين املتطوعين في الفرص التطوعية، ويتم تسجيلها بطريقة تالئم  الجمعيةتطلب 

 طبيعة الفرصة واملتطوعين املحتملين لتنفيذها.

 السياسة3,1,2ً
من خلو السجالت املدنية للمتطوعين من املخالفات األمنية، في حال كانت الفرصة ذات حساسية  الجمعيةتتأكد 

 عالية، أو قامت الجهات اإلشرافية بطلب ذلك.

 

 



 

 

 

 

ًاإلجراءات
ًوعية.التطبتسجيلًبياناتًومعلوماتًالمتطوعينًالضروريةًللتأكدًمنًمالئمتهمًللفرصةً مديرًالتطوعًيقومً -1
ال -2 منصةًالعملًالتطوعيًلتسجيلًالمتطوعينًوالتحققًمنًسجالتهمًالمدنيةًقبلًتنفيذهمًللفرصًًجمعيةًعلىتعتمًد

ً.التطوعية
ًوتعتمدًأيضاًالجمعيةًعلىًنموذجًالتطوعًالخاصًبنا. -3
لمًيكنًلدىًالمتطوعًحسابًمفعلًفيًمنصةًالعملًالتطوعيًأليًسببًتقني،ًفإنً -4 إجراءاتًبًيقوممديرًالتطوعًإذًا

ًالتحققًمنًسجلهًالمدنيًوفقًاإلجراءًالموصىًبهًمنًالجهاتًالمعنية.
 

 حماية خصوصية املتطوعين .2

3,2,1ً
ًالسياسة
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية بيانات املتطوعين املسجلين لديها، كما تضمن عدم نشرها أو تداولها مع  الجمعيةتقوم 

 أي منظمات أخرى إال بعد أخذ اإلذن من املتطوعين. )*(

 

ًاإلجراءات
ًفيًالمنظمةًبحفظًبياناتًومعلوماتًالمتطوعين. مديرًالتطوعيقومً -1
ًالمتطوعينًويمنعًالطالعًعليهاًلغيرًذويًالصالحية.ًملفاتًلحفظًمستنداتمديرًالتطوعًيخصصً -2
ًالمنظماتًًجمعيةتطلبًال -3 ًتزويد ًقبل ًلمنظماتًأخرىًوذلك ًفيًتحويلهم ًالرغبة ًلديهم ًالذين ًالمتطوعين إذن

ًببياناتهم.
 ً

 التعامل مع املتطوع في حالة عدم قبوله .3

ًالسياسة3,3,1ً
 رفضهم وإبالغهم باالعتذار عن قبولهم في الفرصة مع توضيح تعتمد املنظمة آلية للتواصل مع املتطوعين الذين تم

 أسباب ذلك.



 

 

 

 

 

ًاإلجراءات
.بإفادةًالمتقدمينًللفرصةًالتطوعيةًبأسبابًعدمًقبولهمًبالطريقةًالمناسبةًوالوسيلةًالمالئمة إدارةًالتطوعًتقوم -1

 ً
ً

ًرابعاا:ًالتوجيهًوالتدريب
 التوجيه والتعريف .1

4,1,1ً
ًالسياسة
عّرف 

ُ
 املنظمة جميع املتطوعين الجدد باملنظمة ودورها في خدمة املجتمع وإدارات وأقسام املنظمة والعاملين فيها.ت

 

ًاإلجراءات
 .خطيط اللقاء التعريفي باملتطوعينإجراءات تنفيذ التوجيه للمتطوعين الجدد وفق نموذج تمدير التطوع يحدد  .1

متطوع جديد بنسخة من املستندات، األدلة أو البروشورات التي يحتاجها املتطوعون مثل  كل التطوعمدير يزود  .2

 الخ(. وصف الفرصة التطوعية)دليل املتطوع، الدليل التعريفي، نسخة من 

 .الجمعيةاملتطوعين الجدد في جولة لتعريفهم بمرافق  مدير التطوعيصحب  .3

 

 

 

 



 

 

 

 

 التدريب والتطوير .2

4,2,1ً
ًالسياسة
مهمة تدريب املتطوعين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم للقيام بفرصهم التطوعية إلى مسؤول التطوع  الجمعيةتسند 

 والعاملين معه في التطوع.

 

ًاإلجراءات
 .ديد االحتياج التدريبي للمتطوعينبتحديد االحتياجات التدريبية للمتطوعين، وفق نموذج تح مدير التطوعيقوم   -1

واألساليب أو الوسائل التدريبية واألهداف املراد تحقيقها مع مؤشرات األداء وتوفير ما يلزم لتنفيذها  البرامجالفني  املشرفيحدد  -2

 على فترة معينة مع مراعاة املواعيد التي تتناسب مع املتطوعين والبدء بالتنفيذ.
ً
 مع جدولة التدريب زمنيا

ما املتدربين )املتطوعين( ومدى تحقيق األهداف حسب الوقت املالئم إ البرامج التدريبية وقياس رضا بتقييمالفني املشرف يقوم  -3

 بعد التدريب مباشرة أو بعد فترة محددة.

ً
ًخامساا:ًالدعمًواإلشراف

 الشكاوى والتظلمات والتصرف مع الحاالت غير الالئقة. .1

ًالسياسة5,1,1ً
آلية واضحة تكفل للمتطوعين رفع الشكاوى أو حاالت التظلم في حالة عدم توافق املتطوع مع  الجمعيةتعتمد 

 اآلخرين في بيئة العمل، وتبلغها للمتطوعين باألساليب املناسبة. )*(

ًالسياسة5,1,2ً
 املتطوعين أثناء تعريفهم باملنظمة باملخالفات واإلجراءات املترتبة عليها، وآلية تطبيقها. )*( الجمعية تبلغ ا

 



 

 

ً
ً
ً

ًاإلجراءات
املتطوعين أثناء عملية التوجيه بحقهم في التظلم واإلبالغ وتقديم الشكاوى، كما يتم تبيين الخطوات واالجراءات  مدير التطوعُيعلم   .1

 ينبغي استخدامها للتظلم أو الشكاوى.وقنوات االتصال الفعالة التي 

 يبذل املتطوع ورئيسه املباشر )املرجع الفني( واملعنيون بالتظلم كل الجهود من أجل حل التظلم بشكل تعاوني وغير رسمي.  .2

لطريقة الرسمية ا إذا شعر املتطوع أو رئيسه بأن التظلم لم يتم حله أو ال يمكن معالجته بالطريقة غير الرسمية، فإنه يتم االنتقال إلى .3

 في التظلم فإنه يتم رفعه إلى مدير التطوع.    والتظلم يرفعهوتعبئة نموذج الشكاوى 
ً
 إلى رئيسه املباشر، وإذا كان رئيسه املباشر طرفا

 يكّون القسم لجنة محايدة لدراسة موضوع التظلم. .4

 من تاريخ استالم خطاب التظلم. يومينيتم تحديد موعد لعقد اجتماع بين املتطوع واملعنيين بالتظلم خالل  .5

يتم إتباع االجتماع برسالة استجابة خالل يومين من تاريخ االجتماع يوضح القرار املتعلق بالتعامل مع التظلم املرفوع من املتطوع،  .6

 ويتضمن توضيحا لحق الطعن في القرار الصادر. 

 م إرسال رسالة لإلعالم بتمديد املوعد وتحديد موعد بديل.  في حالة الحاجة إلى مزيد من التحقيق والنقاش مع أطراف التظلم يت .7

 خالل يومين من تاريخ إعالمه  .8
ً
 رسميا

ً
في حالة عدم رضا املتطوع عن القرار الصادر بشأن التظلم املرفوع، يمكن له أن يقدم طعنا

 بالقرار، يوضح فيها أوجه وأسباب الطعن على القرار الصادر. 

فة محايدة لدراسة الطعن املقدم بعد فهم حيثيات التظلم واالستماع ألطرافه املختلفة، وتقوم بإصدار يتم تكوين لجنة مصغرة مختل .9

 قرار نهائي ملزم لجميع األطراف وغير قابل للطعن. 

 يتم إبالغ املتطوع بنتيجة الطعن خالل يومين من صدور قرار الطعن. .10

سؤول التطوع : يقوم مللحاالت التي يتصرف فيها املتطوعون بشكل غير الئقأما ما يخص إعالم املتطوعين بكيفية معالجة املنظمة  .11

بإعالم املتطوعين الجدد بعد قبول الفرصة التطوعية أو في اللقاء التعريفي بالحاالت التي يتم فيها اتخاذ إجراءات وجزاءات تجاه 

 ، ومستلزماته وأثره على املتطوع والفرصة التطوعية.املتطوع، ويوضح لهم اإلجراء اإلداري الذي يتم اتباعه في مثل هذه الحاالت



 

 

ً
ً
ً

 الدعم املالي واإلشراف الفني .2

ًالسياسة5,2.1ً
بتوفير املوارد التي سيحتاجها املتطوع للقيام بمهامه، وتعويضه عن كافة املصاريف املالية التي قد  الجمعيةتقوم 

 يتحملها والتي تتعلق بأداء فرصته التطوعية حسب اإلجراءات الرسمية. )*(

ًالسياسة5,2,2ً
الدعم واإلشراف املقدم للمتطوع، وآلية تقديمه، واألشخاص املعنيين به والذين سيقومون بالتواصل  الجمعيةتقوم 

 مع املتطوع أثناء تنفيذه للفرصة التطوعية. 

 

ًاإلجراءات
املتطوعين بإجراءات تعويضهم عن مصاريفهم ذات العالقة بالعمل التطوعي، وكيفية القيام بذلك،  بإعالمالتطوع إدارة مدير يقوم  .1

 وأنواع املصروفات التي يتم تعويض املتطوعين عنها والتي ال يتم التعويض عنها واملتطلبات الخاصة بذلك.

 بإعالمالتطوع دير مالغ املشرف املباشر باملبالغ املتوقع إذا احتاج املتطوع إلى صرف أي مبالغ لتنفيذ الفرصة التطوعية فإنه يقوم بإب .2

 املتطوع باملوافقة أو عدمها.

يقوم املتطوع بتعبئة نموذج )طلب تعويض مصروفات( وإرفاق متطلباته )الفواتير ونحوها( وتسليمه إلى مسؤوله املباشر )مرجعه  .3

  الفني( لطلب التعويض وفق نموذج تعويض عن مصروفات.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 طوير مهارات املشرفين ومناقشة قضايا املتطوعينت .3

5,3,1ً
ًالسياسة

بتزويد مدراء اإلدارات واألقسام باملعارف واملهارات الالزمة والتي تمكنهم من اإلشراف على املتطوعين بكفاءة  الجمعيةتقوم 

 عالية.

5,3,2ً
 السياسة
اجتماعات دورية تتعلق بقضاياها، وتضمن هذه االجتماعات مناقشة قضايا التطوع ومؤشر األداء خالل  الجمعيةتعقد 

 تلك االجتماعات. 

ًاإلجراءات
 الجهات الشريكة.أو  الوزارةبإلحاق مدير التطوع في برنامج تأهيل مديري التطوع الذي تقدمه  الجمعيةتقوم إدارة   .1

 على تطوير مهارات وقدرات الذين يشرفون على املتطوعين ورفع كفاءتهم وفاعليتهم. الجمعيةب املدير التنفيذييعمل  .2

تقوم اإلدارة التنفيذية باملنظمة على متابعة أداء كيان التطوع ومناقشة قضاياهم في أجندة االجتماعات والخروج بتوصيات وقرارات   .3

 مالئمة.

 إعداد الخطط التشغيلية لكيان التطوع. العاملين الذين يشرفون على املتطوعين في الجمعيةتشرك  . 4

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 التغذية الراجعة  .4

5,4,1ً
ًالسياسة

 تقوم املنظمة بتقييم أداء املتطوعين وجودته، وتزويد املتطوعين بالتغذية الراجعة بشكل دوري ومستمر. 

5,4,2ً
 السياسة

بلغ 
ُ
املتطوعين بكافة املتغيرات واملستجدات بشكل مستمر والتي لها عالقة بالفرص التطوعية التي يقومون  الجمعيةت

 بها.

5,4,3ً
 السياسة
آلية للحصول على التغذية الراجعة من املتطوعين الذين أنهوا تنفيذ فرصهم التطوعية لتحسين  الجمعيةتعتمد 

 تجربتهم التطوعية وتطوير األدوار والفرص التطوعية.

 

ًاإلجراءات
 طوعية. تالراجعة وتقييم أداء املتطوع باستخدام الطريقة املناسبة بعد انتهائه من مهمته ال بتقديم التغذيةالتطوع  مديريقوم   .1

 في تقييم املتطوعين وذلك بناًء على أنشطة اإلشراف الجمعية النموذج تقييم أداء املتطوع الذي تعتمده ا بتعبئة التطوعمدير  يقوم .2

 واملتابعة اليومية أو الدورية. 

 ل عام.حول أدائه بشكيقوم املتطوع بتقديم وجهة نظره عن دور مشرفي التطوع الفني واإلداري، وتتاح له الفرصة لتقديم رأيه  .3

  بإبالغالتطوع مدير يقوم  .4
ً
 أو يجابا

ً
وعية بوسائل التط على الفرصةاملتطوعين بكافة املستجدات أو املتغيرات التي قد تؤثر سلبا

 مناسبة.

حليل مهمتهم، وبعدها يتم ت الذين انتهتعلى جمع املعلومات وقياس االنطباعات وتدوين املقترحات للمتطوعين  إدارة التطوعتعمل  .5

 البيانات ورفعها لإلدارة التنفيذية لالستفادة منها في اتخاذ القرارات املناسبة واملالئمة وتطوير مسيرة التطوع.

 




