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مبن باالستفادة من أفضل الممارسات
المعيار
الوطن هو معيار لطريقة إدارة التطوع يف المنظمات ،ي
ي
العالمية يف هذا المجال ،وي هدف إل الريادة يف إدارة التطوع يف المنظمات من خالل تكوين بنية معرفية
عي استخدامها يف إنشاء وحدات
علمية وعملية عن إدارة التطوع ،وإثبات كفاءة وفاعلية هذه البنية ر
المتطوعي بفعالية ،ويسخرها يف خدمة
إلدارة التطوع يف المنظمات ،مما يساعد عىل استثمار جهود
ر
رسالة وأهداف المنظمات ،كما يسهم بفعالية يف زيادة المشاركة المجتمعية ،وترسيخ روح المواطنة
الفاعلة لدى أفراد المجتمع .

ر
المبعية.
تمكي المنظمات من احتواء الجهود التطوعية

ر
 تنظيم وتوحيد الممارسات اإلدارية والمهنية لعملية التطوع .
المتطوعي مع اسياتيجيات القطاعات المختلفة.
 موائمة جهود ومناشط
ر
 ربط عمليات التطوع يف المنظمات مع رؤية المملكة . 2030
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انطلق ر
مشوع تصميم معيار يف يوم  1شعبان 1433ـه الموافق  9يونيو 2013م
وتم اعتماد المع يار لدى ال وزارة بت اري خ 19/03/1440ه
ليصبح المع يار الو ط ين السعودي للتطوع يف المملكة العربية السعودية

وتعتي الحد
مستويي ،يتضمن المستوى األول ( )30ممارسة
يتضمن المعيار ( )42ممارسة وينقسم إل
ر
ر
وتعتي
الثائ فيتضمن ( )12ممارسة
التطوع ،أما المستوى
األدئ من الممارسات إلدارة العمل
ر
ي
ي
الن تحقق ممارسات المستوى األول.
ممارسات متقدمة للجهات ي
ر
وه:
وتتوزع هذه الممارسات عىل ( )9مؤشات ي
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مشوع قامت عليه وزارة الموارد ر
هو ر
التطوع
البشية والتنمية االجتماعية للعمل عىل مأسسة العمل
ي
ً
ً
التبن وتعزيز
زيادة
خالل
من
ذلك
و
الربحية
غي
و
الحكومية
المنظمات
من
مجموعة
ف
ومهنيا
افيا
احي
ر
ي
ي
المتطوعي
التطوع وأهمية رإشاك
منسوئ المنظمة بكافة مستوياتهم اإلدارية للعمل
القناعة لدى
ر
ري
ي
تمكي المنظمة ومسؤول التطوع فيها من تحقيق المعيار الوطن السعودي ر
إلشاك
باإلضافة ل ر
ي
المتطوعي من خالل رشح الممارسات وبناء أدوات تطبيقها وتقديم الدعم االستشاري للمنظمة .
ر

.1

.2
.3

إبراز دور المنظمة يف تحقيق رؤية المملكة ( 2030وطن طموح  ..مواطنه مسؤول) وذلك من
ً
إجمال
الربح يف
غي
خالل الوصول إل مليون متطوع سنويا ،إضافة إل رفع مساهمة القطاع ر
ي
ي
المحىل من أقل من  ٪1إل .٪5
الناتج
ي
التطوع وتقديم عدد من الفرص
المتطوعي للتطوع يف المنظمة من خالل تنظيم العمل
تحفي
ر
ر
ي
تلن احتياجاتهم ،مما يزيد من انتمائهم للمنظمة وفاعليتهم يف اإلنجاز.
الن ر ي
التطوعية ي
متمية ،يؤدي فيها الجميع واجباته ويحصل عىل حقوقه من خالل سياسات
خلق بيئة تطوع
ر
وإجراءات ونماذج وأدلة واضحة وعملية.
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التطوع بأربعة مراحل رئيسية يتعاون
تمر عملية التأسيس بالتعاون مع مستشار تأسيس وحدة العمل
ي
ه:
المستشار مع مسؤول التطوع
ري
ومنسوئ المنظمة يف تنفيذها ،وهذه المراحل ي

مرحلة التعرف
وتهدف هذه المرحلة إل أن يتعرف المستشار
عىل المنظمة عن طريق تصفح مواقعها ومراجعة
الن تم إرسالها من قبل المنظمة
المستندات ي

مرحلة البناء
وتهدف هذه المرحلة إل:
 مراجعة وتحليل المعلومات والمدخالت.
 التأسيس اإلداري لكيان لتطوع.
 بناء نماذج وأدوات إدارة التطوع

والتحضي
مرحلة التهيئة
ر
وتهدف هذه المرحلة إل:
 التعارف والتخطيط للتأسيس.
التبن.
 توحيد التصورات وتأكيد
ي

مرحلة التشغيل
التجرين لكيان
وتهدف هذه المرحلة إل التشغيل
ري
التطوع.
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املرحلة

الهدف

ُ
املخرج

التعرف

التعرف على املنظمة

التقرير العام عن املنظمة

التعارف

تقرير لقاء التعارف
تقرير توحيد التصورات

توحيد التصورات وتأكيد

مع مجلس اإلدارة

التبني

تقرير توحيد التصورات

التهيئة والتحضير

مع اإلدارات املوازية

التخطيط للتأسيس

خطة سد الفجوات

منطلقات ورؤية املنظمة
التأسيس اإلداري لكيان
التطوع

إلشراك املتطوعين من
دليل السياسات
واإلجراءات
هيكل ووصف وظيفي
لكيان التطوع
مجموعة من الفرص
التطوعية

البناء

بناء نماذج وأدوات إدارة

أدلة ونماذج املتطوعين

التطوع

نماذج وأدلة قسم التطوع

التقييم املرحلي لرضا املنظمة

التشغيل

التشغيل التجريبي

تنفيذ لقاء التأسيس

دور املنظمة

األنشطة  /املهام

اليوجد
اليوجد
اليوجد
تنسيق املواعيد مع املدير التنفيذي ومسؤول التطوع
حضور املدير التنفيذي ومسؤول التطوع لإلجتماع
اليوجد
تنسيق املواعيد مع مجلس اإلدارة أو من يقوم مقامهم
التأكد من حضور جميع األشخاص املعنيين وتهيئة مكان اإلجتماع
اليوجد
تنسيق املواعيد مع اإلدارات املوازية
التأكد من حضور جميع األشخاص املعنيين وتهيئة مكان اإلجتماع
اليوجد
تنسيق املواعيد مع مسؤول التطوع واملعنيين بالعمل التطوعي داخل
التأكد من حضور جميع األشخاص املعنيين وتهيئة مكان اإلجتماع
مراجعة أنشطة سد الفجوات املقترحة مع املستشار
اليوجد
اليوجد
اعتماد خطة سد الفجوات من اإلدارة
اليوجد
املساهمة في تطوير منطلقات ورؤية املنظمة إلشراك املتطوعين مع
اعتماد منطلقات ورؤية املنظمة إلشراك املتطوعين من اإلدارة
املساهمة في تطوير دليل السياسات واإلجراءات
اعتماد دليل السياسات واإلجراءات من اإلدارة
املساهمة في تطوير هيكل ووصف وظيفي لكيان التطوع
اعتماد الهيكل والوصف الوظيفي لكيان التطوع
اليوجد
تنسيق املواعيد مع مسؤول التطوع واملعنيين بالعمل التطوعي داخل
تحديد عدد الفرص املطلوب تصميمها بما يتناسب مع حجم املنظمة
تصميم عدد من الفرص التطوعية
اليوجد
اليوجد
تنسيق املواعيد مع مسؤول التطوع واملعنيين بالعمل التطوعي داخل
تنسيق املواعيد مع مسؤول التطوع واملعنيين بالعمل التطوعي داخل
املساهمة في تطوير أدلة ونماذج املتطوعين بما يتناسب مع حجم
إعداد دليل املتطوع
إعتماد دليل املتطوع من اإلدارة
اليوجد
تنسيق املواعيد مع مسؤول التطوع واملعنيين بالعمل التطوعي داخل
املساهمة تطوير أدلة ونماذج وأدوات قسم التطوع
إعداد امللف التعريفي باملنظمة
اعتماد أدلة ونماذج و أدوات قسم التطوع
تنسيق املواعيد مع مسؤول التطوع واملعنيين بالعمل التطوعي داخل
ال يوجد
تنسيق املواعيد مع مسؤول التطوع واملعنيين بالعمل التطوعي داخل
إرسال املنظمة طلب تسجيلها في البوابة الوطنية للتطوع

مسؤول التطوع

تنسيق املواعيد مع مسؤول التطوع واملعنيين بالعمل التطوعي داخل
بناء الخطة التشغيلية التجريبية لكيان التطوع
خطة التشغيل التجريبي
اليوجد
اعتماد الخطة التشغيلية التجريبية لكيان التطوع
ال يوجد
تشغيل الوحدة األسبوع 1
تشغيل الوحدة.االسبوع 2
تشغيل الوحدة.االسبوع 3
تشغيل الوحدة.االسبوع 4
تقرير إغالق التأسيس
إرسال شواهد على تنفيذ كل نطاق من النطاقات الستة للتطوع
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
تنسيق موعد لقاء إغالق التأسيس مع مدير املنظمة ومدير التطوع
تجهيز عرض بأهم النتائج لعملية التأسيس واملنجزات
لقاء إغالق التأسيس
تنفيذ لقاء إغالق التأسيس
ال يوجد

دور املستشار

تصفح موقع ووسائل التواصل للمنظمة
تحليل التقييم الذاتي ومستندات املنظمة
كتابة التقرير العام عن املنظمة ملشرف التأسيس
التواصل مع املنظمة وتحديد موعد الزيارة
زيارة املنظمة واالجتماع باملدير التنفيذي ومسؤول التطوع
تعبئة تقرير لقاء التعارف وإرساله ملشرف التأسيس
تنسيق أنشطة توحيد التصورات مع مجلس اإلدارة أو من يقوم مقامهم
تنفيذ أنشطة توحيد التصورات مع مجلس اإلدارة أو من يقوم مقامهم
تعبئة وإرسال تقرير توحيد التصورات مع مجلس اإلدارة
تنسيق أنشطة توحيد التصورات مع اإلدارات املوازية
تنفيذ أنشطة توحيد التصورات مع مع اإلدارات املوازية
تعبئة وإرسال تقرير توحيد التصورات مع اإلدارات املوازية
تنسيق موعد إلجراء تقييم الجاهزية مع األشخاص املستهدفين
تنفيذ تقييم الجاهزية للمنظمة مع تحديد الفجوات وأنشطة سدها
مراجعة أنشطة سد الفجوات املقترحة مع املنظمة
إرسال أداة تقييم الجاهزة مشتملة على الفجوات وأنشطة سدها
إعداد خطة سد الفجوات
إرسال خطة سد الفجوات للمنظمة
إرسال خطة سد الفجوات املعتمدة ملشرف التاسيس
تطوير منطلقات ورؤية املنظمة إلشراك املتطوعين مع املنظمة
إرسال منطلقات ورؤية املنظمة إلشراك املتطوعين
تطوير دليل السياسات واإلجراءات
إرسال دليل السياسات واإلجراءات
تطوير هيكل ووصف وظيفي لكيان التطوع
إرسال الهيكل والوصف الوظيفي لكيان التطوع
تسليم مخرجات نشاط التأسيس اإلداري ملشرف التأسيس إلعتمادها
تدريب مسؤول التطوع على نموذج تحديد االحتياج التطوعي وتصميم
تحديد عدد الفرص املطلوب تصميمها بما يتناسب مع حجم املنظمة
مساعدة املنظمة على تصميم عدد من الفرص التطوعية
مراجعة الفرص التطوعية املصممة واعتمادها
تسليم الفرص التطوعية املصممة ملشرف التأسيس
تعريف مسؤول التطوع بأدلة ونماذج املتطوعين
شرح نطاقات التطوع الست ودورة حياة املتطوع في املنظمة
تطوير أدلة ونماذج املتطوعين بما يتناسب مع حجم املنظمة
مساعدة املنظمة في إعداد دليل املتطوع
مراجعة أدلة ونماذج املتطوعين
تسليم أدلة ونماذج املتطوعين ملشرف التأسيس
تعريف مسؤول التطوع بأدلة ونماذج وأدوات قسم التطوع
تطوير أدلة ونماذج وأدوات قسم التطوع
املساهمة في إعداد امللف التعريفي باملنظمة
مراجعة أدلة ونماذج وأدوات قسم التطوع
تدريب مسؤل التطوع على أداة إدارة الفرص وحساب العائد االقتصادي
تسليم أدلة ونماذج وأدوات قسم التطوع ملشرف التأسيس
تدريب مدير التطوع على استخدام البوابة الوطنية للتطوع
اليوجد

ال يوجد

تدريب مسؤول التطوع على نموذج الخطة التشغيلية
اإلشراف على بناء الخطة التشغيلية التجريبية لكيان التطوع
مراجعة مشرف التأسيس الخطة التشغيلية التجريبية لكيان التطوع
اليوجد
تسليم الخطة التشغيلية التجريبية املعتمدة ملشرف التأسيس
متابعه تشغيل الوحدة.االسبوع 1
متابعه تشغيل الوحدة.االسبوع 2
متابعه تشغيل الوحدة.االسبوع 3
متابعه تشغيل الوحدة.االسبوع 4
استالم شواهد من مسؤول التطوع على كل نطاق من النطاقات
استالم تقرير املنظمة في البوابة الوطنية
تسليم الشواهد على تنفيذ النطاقات ملشرف التأسيس
تعبئة وإرسال تقرير إغالق التأسيس ملشرف التأسيس
التنسيق لعقد لقاء إغالق التأسيس
اليوجد
حضور لقاء إغالق التأسيس
إرسال مشرف التأسيس خطاب إغالق التأسيس للمنظمة

إجمالي اإليام
3

19

35

1

35

5
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بعد إنجاز عملية التأسيس وانتهاء دور المستشار ستقوم المنظمة ومسؤول التطوع بها بتفعيل وحدة
التطوع من خالل األدوار التالية:
العمل
ي
أوال :التخطيط والتعزيز:
ً
الن سيقوم بها لتفعيل كيان التطوع
يف مرحلة التخطيط والتعزيز يقوم مسؤول التطوع بتحديد األنشطة واإلجراءات ي
الن سيقوم بها لتعزيز ثقافة التطوع لدى فريق العمل يف المنظمة وكذلك
يف المنظمة،
وماه الخطوات واإلجراءات ي
ي
ً
وئ.
اف أو النطاق االلكي ي
لدى المجتمع المحيط بالمنظمة سواء يف النطاق الجغر ي

ثانياً  :تصميم الفرص التطوعية واالستقطاب:
منسوئ المنظمة بتصميم فرص تطوعية متنوعة تناسب كافة أفراد
وهنا يقوم مسؤول التطوع بالتعاون مع كافة
ري
وخياتهم ،وتنفيذ عملية
المجتمع وتساهم يف زيادة أعداد
المتطوعي من جميع رشائح المجتمع بتعدد مهاراتهم ر
ر
المناسبي للفرص التطوعية.
المتطوعي
تسويق هذه الفرص التطوعية من خالل المنصات الرسمية واستقطاب
ر
ر

ثالثاً  :الفرز والتسكين:
المتقدمي للفرص التطوعية المعلن عنها ،وتنفيذ إجراءات قبول
وهنا يقوم مسؤول التطوع بعملية المفاضلة ربي
ر
ً
المتطوعي وتعريفهم بكافة التفاصيل الخاصة بالمنظمة وحقوقهم وواجباتهم وفقا لما يتم التدريب عليه أثناء عملية
ر
رسم ،وإفادتهم بسبب عدم قبولهم.
المقبولي بشكل
غي
التأسيس ،كما يتم االعتذار من ر
ر
ي
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رابع ًا :التوجيه والتدريب:
ومنسوئ المنظمة بيويد المتطوع بخلفية نظرية حول الفرصة التطوعية وبيئته بحيث
وهنا يقوم مسؤول التطوع
ري
يتمكن المتطوع من فهم مهامه يف المنظمة ويشعر بمزيد من الوضوح واالرتياح تجاه ذلك ،وكذلك تحديد االحتياج
تدرين.
التدرين للمتطوع والتأكد من توفر المهارات الالزمة لديه ،وتقديم التدريب لمن لديهم احتياج
ري
ري

خامساً  :الدعم واإلشراف:
توفي البيئة المحفزة واآلمن،
يف هذا النطاق يتم تقديم الدعم المناسب
للمتطوعي لتنفيذ أدوراهم التطوعية من خالل ر
ر
المتطوعي ،كما يتم ر
اإلشاف
والتحفي المستمر ،وتحقيق العدالة والشفافية يف التعامل مع
وتوفي الموارد المناسبة،
ر
ر
ر
الن
عىل أداء المتطوع ري من خالل متابعة التنفيذ ،وتقديم اإلرشاد ،ومنح الصالحيات المناسبة لهم ،وحل المشكالت ي
تواجههم وتقييم أدائهم وتقديم التغذية الراجعة لهم.

سادساً  :التكريم والتقدير:
المتطوعي يف عملية
المتطوعي شهادات توضح إنجازاتهم ،مع مراعاة دوافع
يف هذا النطاق تقوم المنظمة بتسليم
ر
ر
بالمتطوعي ،واستمراريتهم ،كما يمكن أن تقوم
التكريم واستخدام أساليب متنوعة لذلك ،مما يساهم يف االحتفاظ
ر
المنظمة بتنفيذ فعاليات تكريم وتقدير جماعية للمتطوع
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ر
الن يجب أن تستوفيها المنظمة للحصول عىل دعم تأسيس الوحدة التطوعية
هناك بعض الشوط واالليامات ي
بالتال :
وتتلخص
ي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

رغ ب ة وط ل ب المنظمة التسجيل
وجود ترخيص معتمد وساري للمنظمة
جزئ عقده ال يقل ع ن س ن ة.
توفر مسؤول تطوع متفرغ بدوام كامل أو
ي
أن تكون المدة المتبقية يف دورة مجلس اإلدارة ال تقل عن سنة
التنظيم للمنظمة
إدراج كيان التطوع يف الهيكل
ي
وعي.
عدم تع ارض سياسات ولوائح المنظمة مع أهداف إش راك المتط ر
توف ر مكان مناسب لكي ان التط وع يف المنظمة.

التطوع.
 .8تليم المنظمة بتحمل النف ق ات التشغ يل ية لوحدة العمل
ي
ميرات واضحة.
تغيي مدير التطوع أثناء مرحلة التأسيس بدون ر
 .9تليم المنظمة بعدم ر
 .10تليم المنظمة بحضور قياداتها ومنسوبيها لالجتماعات واألنشطة المتعلقة بتأسيس الوحدة.
 .11تليم المنظمة باعتماد مخرجات التأسيس وفق المدد الزمنية المعتمدة يف خطة التأسيس.
التطوع.
 .12تليم المنظمة بالتسجيل يف منصة العمل
ي
بالمعايي الوطنية وعدم مخالفة األنظمة العامة المتعلقة ر
المتطوعي والتوقيع
بإشاك
 .13تليم المنظمة
ر
ر
المتطوعي.
عىل اتفاقية عدم استغالل
ر
المتطوعي ،
التجرين (عدد الفرص التطوعية  ،عدد
 .14تليم المنظمة بتحقيق مستهدفات خطة التشغيل
ر
ري
عدد الساعات التطوعية ) .
.15تليم المنظمة بتفعيل الوحدة بعد إغالق التأسيس وتزويد فريق متابعة التفعيل بتقارير شهرية لمدة
ال تقل عن ستة أشهر بعد التأسيس .
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 .1التسجيل وطلب االستفادة من ر
المشوع
 .2إرس ال ملف ات المنظمة للتحقق من ر
الشوط
 .3مطابقة الش روط واعتماد المنظمة
 .4تعب ئ ة التقييم ال ذات ي من المنظمة
 .5تع ريي المستشار للمنظمة
 .6تن ف ي ذ أنش ط ة التأس يس
التجرين للوحدة
 .7التشغ يل
ري
 .8بدء مرحلة التفعيل ومتابعة المستهدفات

تمنح املنظمات التي تتم مرحلة التأسيس و التفعيل بنجاح على اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ) SASOإلدارة التطوع في املنظمات غير الربحية على مستوى اململكة العربية السعودية .
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متى يتم تعيين المستشار بعد تقديم طلب تأسيس الوحدة؟
تعي مستشار التأسيس بعد مطابقة فريق العمل لجميع البيانات الخاصة بالمنظمة وموافقة واعتماد إدارة التطوع
يتم ر
بوزارة الموارد ر
البشية والتنمية االجتماعية.
هل الدعم يشمل راتب مسؤول التطوع؟
دعم التأسيس ال يشمل المصاريف التشغيلية للوحدة وال يتضمن راتب مدير التطوع.
هل المنظمة مسؤولة عن دفع مقابل مالي لمستشار التأسيس؟
دعم تأسيس الوحدة يشمل جميع المصاريف المتعلقة بمستشار التأسيس.
هل سيعمل مستشار التأسيس مع المنظمة بدوام كامل أو جزئي داخل المنظمة؟
الطرفي،
عملية التأسيس تتم من خالل زيارات ينفذها المستشار مع المنظمة يتم تحديد مواعيدها باالتفاق ربي
ر
تمكي مدير التطوع من إعداد المخرجات وتمكينه من تشغيل الوحدة ،وال يتول بنفسه إعداد
ويكون دور المستشار ر
المخرجات.
هل من الممكن أن تقل مدة التأسيس عن ثالثة أشهر؟
رحلن التهيئة
تقدر مدة تأسيس الوحدة التطوعية بثالثة أشهر ولكن قد تقل بناء عىل مدى جاهزية المنظمة يف م
ي
والتحضي والبناء بحسب تقدير مستشار التأسيس ،وتعاون المنظمة يف إنجاز األنشطة واالعتمادات.
ر
هل من الممكن إضافة مهام مسؤول التطوع لموظف آخر داخل المنظمة؟
ال ،ألنه من ر
جزئ عقده ال يقل ع ن
الشوط الالزم توفرها لدى المنظمة توفر مسؤول تطوع متفرغ بدوام كامل أو
ي
س ن ة.
هل من الممكن أخذ األدلة و تطبيق المعيار داخل المنظمة دون الحاجة للمستشار ؟
ال يمكن للمنظمة تطبيق جميع ممارسات المعيار دون مساعدة مستشار تأسيس مؤهل برخصة معتمدة وذلك نظرا
لتمكي مسؤول التطوع من إدارة
الن يتم التأسيس فيها باإلضافة
ر
الختالف تطبيق بعض الممارسات باختالف الجهة ي
الوحدة بفاعلية .
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من هم القائمون على تنفيذ هذا المشروع؟
المشوع تحت رعاية وزارة الموارد ر
أطلق ر
التمي بجامعة الملك فهد للبيول والمعادن
البشية للتنمية االجتماعية ومركز ر
كشيك تنفيذي ر
ر
للمشوع.
هل يحصل مسؤول التطوع على شهادة عند إتمام تأسيس الوحدة التطوعية داخل المنظمة ؟
نعم  ،يتم إعطاء مدير التطوع شهادة شكر وتقدير لقاء جهوده المبذولة ف تأسيس الوحدة التطوعية ر
بشط مشاركته
ي
يف جميع المراحل واألنشطة الخاصة بالتأسيس .

هل يتم الحصول على رخصة التأسيس بمجرد إنهاء التأسيس؟
يتم الحصول عىل اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بعد تحقيق مستهدفات التفعيل و يف حال
التمي وبعد الزيارة يحق للمنظمة
رغبة المنظمة بالحصول عىل رخصة فإنه يلزمها رفع طلب زيارة مقيم من مركز ر
التقدم للحصول عىل الرخصة يف حال حصلت عىل الدرجة المطلوبة يف تطبيق المعيار واستكملت متطلبات الحصول
عىل الرخصة.
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