
 



 

 

 

 لمحة:

ه  1440الشبابية هي منظمةة ييةر حبحيةة ست عةم  ةا   جمعية قمم

 إىل: جدة ونهدفبالشباب في محافظة  وسُعنى

 إبراز نماذج إيجابية ملهمة للشباب يحتذى بها )العمالء( .1

بنةةاء اةةرااات ا ةةتراسيجية مةة  الجهةةات الحانميةةة والمانحةةة  .2

 )العمالء(

 ست يس صنحة ذهنية مميزة )العمالء( .3

 ا ة القادة )العمالء(سمليك أدوات التتثير وصن .4

 الشباب  وستهيل لفئةمن خالل سقديم خدمات سدحيب 

 

 

 



 

 

 

 منطلقات ودواف  المنظمة إلاراك المتطن ين:

وال يمان أن نحقة  أهةدافنا وأدواحنةا الرييعةية إال مةن خةالل إاةراك 

فعةةةال للمتطةةةن ين ميةةة  نةةةعمن أن التطةةةن   مليةةةة سبادليةةةة بةةةين 

اةةال الطةةرفينع ولةةذا فةة ن المنظمةةة والمتطةةن ع وسعةةند بةةالنف   ةة   

 منطلقاسنا إلاراك المتطن ين سرساز   :

إبراز النماذج القيمية الشابة والمتميزة مةن خةالل المشةاحاات  .1

 التطن ية المبتارة.

سنمية المععولية المجتمعية والمناطنة الفا لة لدى الشباب  .2

 لتبني مبادحات سطن ية مجتمعية. 

بالجمعيةةةة مةةةن خةةةالل إ ةةةداد البةةةرامه التتهيليةةةة للمتطةةةن ين  .3

 ا تثماح ارااات الجمعية.

العمةل  –المجتمة   -الجمعيةات )المتطةن   ةن سحعين سجربة  .4

 التطن ي(

 سصةةةميم وإداحةا ةةةتثماح القيةةةادات الشةةةبابية المةةةعثرة فةةةي  .5

 البرامه التطن ية.



 

 

 حؤية المنظمة إلاراك المتطن ين:

ونعةةعى لةةة نأن ناةةنن منظمةةة فا لةةة فةةي سحقيةة  إاةةراك معةةتدا  

تطن ينع ويجد المتطن نن فيها بيئة جاذبةع وسنميةة لقةدحاسهمع للم

 وإاادة بجهندهمع وإ هاماً لنهضة مجتمعهمن

 

 آلية إاراك المتطن ين:

و ةةةعياً لتحقيةةة  هةةةذف الرؤيةةةة فةةة ن منظمتنةةةا سةةةنلي أهميةةةة ابيةةةرة 

إلاراك المتطن ينع وسخصص لذلك مناحد بشرية معهلةة لتحقية  

هةةذف الرؤيةةة وسلبيةةة طمنمةةات المتطةةن ينع وسفةةتم أبنابهةةا لجميةة  

الترايةز  ة   الر مية مة الرايبين في التطن   بر قننات التناصل 

م فةةي نشةةر وسفعيةةل قيمةةة فئةةة الشةةباب وا ةةتثماح المةةعثرين مةةنه

 التطن .

 

 حييس مجلس اإلداحة/ األمين العا 
                                                                                                                                

  لي محمد معفر الزهران

 



 

 :بالدليلالمصطلحات األ ا ية المرسبطة 

 

 العمل التطن ي
اةةةل جهةةةد أو  مةةةل يقدمةةة  اةةةخص ذو صةةةفة طبيعيةةةة أو ا تباحيةةةة 

 بطن   واختياحف حيبة في خدمة المجتم  وسنميت 

 مععول التطن 

هةةن منعةة  أو مةةدير التطةةن  المتفةةرو للتطةةن   ةةناًء أاةةان من فةةاً 

بدوا  اامل أ  متعاوناً بدوا  جزييع ذاراً أو أنثىع وهةن الةذي يةدير 

   داخل المنظمة.التطن

 الدوح التطن ي
هن االمتياج الفعلي التطن ي داخل منظمة مةاع ويحتةاج إىل متطةن  

 .معهل ألداء المها  الناحدة في 

الفرصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 التطن ية

هن الدوح التطن ي بعد سطنيرف ليانن متاليماً مة  اةريحة محةددة 

مةن المتطةن ين المحتملةينع ل ةرت ا ةتقطابهم وسعةاينهم فةي 

 في فترة زمنية محددة. هذا الدوح 

سصةةميم الفةةر  

 التطن ية

هةةةي  مليةةةات سحديةةةد نطةةةاط الفرصةةةة التطن يةةةة بةةةدءاً مةةةن سحديةةةد 

االمتياج التطةن ي ومةروحاً بتحديةد المهةا  والمعةعوليات وطبيعةة 

 الفرصة والمخاطر المحتملة وانتهاًء بالمهاحات والخبرات الالزمة.

 ااتراط مقابل مادي أو معننيال من يقد   مالً سطن ياً دون  المتطن 

الميثاط األخالقةي 

 للمتطن 

ينضةةم الميثةةاط مجمن ةةة القةةنانين والقةةيم والمبةةاد  التةةي سحاةةم 

قنا ةةةةةد العمةةةةةل التطةةةةةن يع وسنضةةةةةم اةةةةةروط  وسحةةةةةدد  ةةةةةلنك 

المتطةةن ين وواجبةةاسهمع وسحفةةه مقةةنقهم أثنةةاء العمةةل التطةةن ي 

 من خالل  يا ة المنظمة والبيئة التي يعمل فيها.

 



 

الميثاط األخالقةي 

للمنظمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ولمدير التطن 

ينضةةم الميثةةاط مجمن ةةة القةةنانين والقةةيم والمبةةاد  التةةي سحاةةم 

قنا ةةد العمةةل التطةةن ي مةةن قبةةل المنظمةةة ومعةةعولي التطةةن ع 

وسحةةدد معةةعولياسهم وواجبةةاسهمع وسحفةةه مقةةنقهم أثنةةاء العمةةل 

 التطن ي م  المتطن ين.

 دليل المتطن 

يُنّضةةم دليةةل سعريفةةي لاةةل متطةةن   ينضةةم إىل المنظمةةةع ميةة  

وحؤيةة المنظمةة إلاةراك المتطةن ين ومقةنط وواجبةةات  منطلقةات

المتطن  والعيا ات واإلجراءات المرسبطة ب  ويحتني اذلك    

 أهم النماذج التي قد يحتاج إليها.

أداة إداحة 

الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

  يةنالتط

ةد أنشةةطة التعةةني  هةةي أداة سعةةا د معةةعول التطةةن   ةة   سحدية

واال تقطاب للفرصة التطن ية ومن ثم فةرز المتقةدمين للفرصةة 

التطن ية واسخاذ اإلجةراء المنا ةب مة  اةل مراةم لشة ل الفرصةة 

التطن ية امةا يةتم ا ةتخدامها لمتابعةة المتطةن ين مة  امتعةاب 

العا ات التطن ية الفعلية وما هن العايد المجتمعي الذي يعةاهم 

نع امةةةا يشةةةتمل  ةةة  سحديةةةد دوافةةة  المتطةةةن ين فيةةة  المتطن ةةةن

 وحبطها بالحنافز.

 الملف التعريفي

هةةن  بةةاحة  ةةن مصةةر ألهةةم المعلنمةةات التعريفيةةة  ةةن المنظمةةة 

ب ةةرت إ هاحهةةا للمجتمةة  مةةن خةةالل قالةةب سعريفةةي منا ةةبع امةةا 

وحؤيةةة المنظمةةة إلاةةراك   ةة  منطلقةةاتينب ةةي أن يحتةةني اةةذلك 

 منظمة.المتطن ين وطرط التطن  في ال

 هن الشال اال المي المنا ب لظهنح الملف التعريفي للمجتم . القالب التعريفي

أداة قيةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

العايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةادي 

 التطن ي

هةةةي أداة  مليةةةة سعةةةا د معةةةعول التطةةةن   ةةة  امتعةةةاب القيمةةةة 

االقتصةةادية مةةن التطةةن  لفتةةرة زمنيةةة محةةددة  ةةن طريةة  امتعةةاب 

التطن يةةة والقيمةةة االضةةافية ساةةاليف التطةةن  وقيمةةة اال ةةهامات 

 المضافة.



 

 نطاقات التطن 

هةةي المرامةةل العةةتة إلداحة  مليةةات التطةةن  )التخطةةي  والتعزيةةزع 

سصةةةةةميم الفةةةةةر  واال ةةةةةتقطابع الفةةةةةرز والتعةةةةةاينع التنجيةةةةة  

 والتدحيبع الد م واالارافع التاريم والتقدير(.

المةةدير المبااةةةر 

 )المرج  الفني(

المتطةةةةن  فةةةةي بيئةةةةة التطةةةةن ع هةةةةن المعةةةةعول الفنةةةةي  ةةةةن أداء 

والمعةةةعول  ةةةن سنجيهةةة  ألداء مهامةةة  التفصةةةيلية وحفةةة  التقةةةاحير 

 الدوحية لمععول التطن   ن أداي  للفترة المحددة.

 المرج  اإلداحي

هةةةن معةةةعول التطةةةن  أو مةةةن يننبةةة  والةةةذي يقةةةن  بمتابعةةةة مالةةةة 

المتطةةةن  اإلداحيةةةة والتتاةةةد مةةةن وضةةةع  التطةةةن ي فةةةي القعةةةم أو 

 المحددة.اإلداحة 

 اسفاقية التطن 
هةةن اسفةةاط اةةرفي بةةين المتطةةن  والمنظمةةة للتطةةن  لفتةةرة زمنيةةة 

 محددة.

المتطن ةةةةةةةةةةةةةنن 

 المحتملنن

هةةةم المتقةةةدمنن  ةةة  الفةةةر  التطن يةةةة والةةةذين سةةةم إاةةةعاحهم 

 بقبنلهم المبديي قبل سعاينهم    الفر  التطن ية.

 التعاين
وبالفرصةةةةة هةةةةي العمليةةةةة الرييعةةةةية لةةةةرب  المتطةةةةن  بالمنظمةةةةة 

 التطن ية ومديرف المباار.

 اهادة التطن 

هةةي  بةةاحة  ةةن وحقةةة ح ةةمية سثبةةم الجهةةد واالنجةةاز الةةذي قةةا  بةة  

المتطةةن ع وسحةةدد المهةةا  والمعةةعوليات التةةي اانةةم لديةة ع و ةةدد 

  ا ات التطن  التي سطّن  بها بالفعل.

  



 

 

 

 نطاقات ايان التطن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 والتعزيزأوالً: التخطي  

 إ داد العيا ات واإلجراءات: .1

 1 العيا ة

سلتز  المنظمة بتنضيم منطلقاسهةا وحؤيتهةا إلاةراك المتطةن ينع 

ونشةةةرها داخليةةةاً وخاحجيةةةاًع ويةةةتم سضةةةمينها فةةةي معةةةتندات وأدلةةةة 

 ومناق  المنظمة.

 2 العيا ة

سعتمةةد المنظمةةة اتابةةة  يا ةةات وإجةةراءات إداحيةةة سحاةةم  مليةةات 

بمةةةا يتنافةةة  مةةة  امتياجةةةات المنظمةةةةع وسقةةةن  إداحة المتطةةةن ينع 

 ب سامتها ألصحاب العالقة بالتطن . )*(

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلجراءات
المنظمةةة بصةياية منطلقةةات وحؤيةة المنظمةةة إلاةةراك  التنفيذيةةة فةياإلداحة سقةن   .1

 المتطن ين.

مةدير سانن مععولية نشر منطلقات وحؤية المنظمة في إاراك المتطن ين لةدى  .2

 بما يحق  سعزيز ثقافة التطن  داخلياً وخاحجياً. ومدة التطن 

يعةةةهم مةةةديرو اإلداحات المنازيةةةة والمتطن ةةةنن الحةةةالينن والعةةةابقنن فةةةي ح ةةةم  .3

 المعندة العامة للعيا ات واإلجراءات من خالل وحش  مل أو لقاءات مباارة.

بنضة   يا ةات ماتنبةة وإجةراءات مفّصةلة  مدير التطن  + حؤ اء األقعا يقن   .4

يحقة  الافةاءة والفا ليةة سعهم في إاراك المتطن ين في العملية التطن ية بمةا 

 للمنظمةع    أن ستعم بالشمنلية لجمي  نطاقات التطن .

بمراجعةةة وا تمةةاد العيا ةةات واإلجةةراءات بمةةا ستنافةة  مةة   إداحة المنظمةةةسقةةن   .5

ة وبمةةا سضةةمن سحقيةة  العدالةةة فةةي ساةةاف  سنجهةةات المنظمةةة وقيمهةةا المع عةةي

 الفر  والتنن  في سحديد األدواح التطن ية.

العيا ةةةات واإلجةةةراءات لجميةةة  المعنيةةةين بةةةالتطن  وستتاةةةد مةةةن  المنظمةةةةستةةةيم  .6

 .ا تيعابهم وفهمهم وسحثهم    سطبيق  وسطنيرف

 



 

 

 التعريف بدواف  إاراك المتطن ين .2

 :العيا ة

التطن  بين العاملين وسبين أ باب نشر ثقافة ومدة التطن  ستبنى 

ودوافةة  إاةةرااها للمتطةةن ين فيهةةا والقيةةا  بمعةةاندسهم لتحقيةة  

 األهداف المنشندة.

 اإلجراءات

بنشر ثقافة التطن  بين العاملين من خالل الدوحات التدحيبيةة  ومدة التطن سقن    -1

الدوحيةة  أو وحش العمل أو المنشنحات أو مناق  التناصل االجتما ي أو االجتما ات

بحي  يتقبةل العةاملنن إاةراك المتطةن ين فةي المنظمةة ويشةعرون أنهةم اةرااء 

 في سحقي  حؤية وح الة وأهداف المنظمة.

ة لاافةةة العةةاملين الةةدواف  واأل ةةباب مةةن إاةةراك المتطةةن ين إداحة المنظمةةسبةةين   -2

والمنةاف  المتبادلةةة للمتطةةن ين والمنظمةةة بت ةاليب متعةةددة وآليةةات متنن ةةة مثةةال 

 المناد التن نية بالتطن  والبرامه التنجيهية للمن فين الجدد وييرها(.)

العاملين في سصميم أهداف ايان التطةن  وسصةمم  ةدد مةن  إداحة المنظمةسشرك  -3

 الفر  التطن ية في أقعا  مختلفة. 

  

 



 

 اختياح منع  / مدير التطن  .3

 العيا ة

معةعولية إداحة ايةان التطةن  إىل فةرد متفةرو جزييةاً  سالف المنظمة

أو اليةةاًع وسقةةن  ب  ةةداد وصةةف و يفةةي خةةا  بةة  يتضةةمن  مليةةات 

إداحة التطن  ويتم التصدي   لية  مةن قبةل مجلةس إداحة المنظمةة 

 )أو من يقن  مقامهم( وال يختلف  ن إداحات المنظمة األخرى.

 

 اإلجراءات

لايةةةةان التطةةةن  وسعةةةند لةةة  مهامةةةاً وواجبةةةةات سختةةةاح المنظمةةةة منعةةةقاً أو مةةةديراً  -1

( ويةةتم سعيينةة  2)وصةةالميات سُّضةةّمن فةةي نمةةنذج بطاقةةة النصةةف الةةن يفي حقةةم 

 بقراح ح مي من إداحة المنظمة.

ايان التطن  في الهياةل التنظيمةي للمنظمةة ويةتم   ب ضافة التنفيذيالمدير يقن    -2

 ا تمادف ونشرف.

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :بمنازنة  ننيةوض  خطة سش يلية  .4

 العيا ة

بت طيةةةة جميةةة  االمتياجةةةات المتعلقةةةة بةةةالتطن ع  المنظمةةةةسلتةةةز  

وسعمةةل  ةة  سةةنفير المةةناحد والمةةناد الضةةروحية لقيةةا  المتطةةن ين 

 *()التطن ية. بفرصهم 

 اإلجراءات
المبةةةةالم الماليةةةةة الاافيةةةةة لتحقيةةةة  البةةةةرامه واألنشةةةةطة والمبةةةةادحات  المنظمةةةةةسةةةةنفر 

 المتضمنة في الخطة التش يلية وستتاد من صرفها ضمن البنند المخصصة لها.

 ثانياً: سصميم الفر  واال تقطاب

 

 

 



 

 

 سصميم الفر  التطن ية .1

 1 العيا ة

بتنصيف دقي  لاةل فرصةة سطن يةة بشةفافية  ومدة التطن سقن  

ووضنحع منضحًة المها  والمهاحات المطلنبة من المتطةن  والتةي 

سلبةةي امتيةةاج المنظمةةةع امةةا سنضةةم هةةذف الفةةر  الفنايةةد والعنايةةد 

التةةةي سعةةةند  ةةة  المتطةةةن  مةةةن هةةةذف الفرصةةةة وطبيعةةةة اإلاةةةراف 

والةةةد م الةةةذي  يحصةةةل  ليةةة  مةةةن المنظمةةةةع وسحليةةةل المخةةةاطر 

تملةة وسحديةةد اإلجةةراءات التةةي  ةتقن  باسخاذهةةا لتخفيةةف سةةتثير المح

 (*) هذف المخاطر.

 2 العيا ة

بتهميةةة التنةةن  فةةي إاةةراك المتطةةن ينع ولةةذلك  المنظمةةةسةةعمن 

سحةةةاول ا ةةةتقطاب اةةةرايم جديةةةدة مةةةن خةةةالل المهةةةا  التطن يةةةة 

 المحددة في الفر  التطن ية.

 

 



 

 

 

 اإلجراءات
المنظمةةة بتحديةةد االمتيةةاج مةةن المتطةةن ين بجميةة   مةة  إداحة مةةدير التطةةن يقةةن   .1

 (.3اإلداحات واألقعا  وف  نمنذج سحديد االمتياج التطن ي في المنظمة حقم )

المطلنبةة مةن المتطةن ين فةي اةل  المهةا  التطةن + مةدير  المشرف الفنيياتب  .2

 فرصة من الفر  التطن يةع والتي سلبي امتياجات المنظمة. 

المهاحات والخبةرات والعةمات الشخصةية الةالز  سنفرهةا فةي  المشرف الفنييحدد  .3

 (.  4)حقم المتطن  ألداء المها  المطلنبة وف  نمنذج سصميم الفر  التطن ية 

مةةن  ةةيقن  باإلاةةراف والمتابعةةة  ةة  المتطةةن ين فةةي هةةذف  مةةدير التطةةن يحةةدد  .4

الفرصةةةةع وآليةةةةة القيةةةةا  بةةةذلك )بحعةةةةب إطةةةةاح اإلاةةةراف فةةةةي قعةةةةم اإلاةةةةراف 

 بعة(.والمتا

أننا  الد م الذي  يحصل  لية  المتطةن   ومععول التطن المشرف الفني يحدد  .5

 للقيا  بمهام  )االتنجي ع التدحيبع  داد النفقاتع المناصالتع الخ(. 

 

 

 

 



 

 

 

الفنايةد التةي  ةتعند  ة  المتطةن ين مةن  المشرف الفني ومععول التطن يحدد  .6

ييةر مبااةرةع اااتعةاب  أداء هذف الفرصة  ةناء اانةم  ة  المتطةن  )مبااةرة أو

 المهاحاتع أو الرضا ب  عاد اآلخرين(.

اإلطةةاح الزمنةةي ألداء الفرصةةة وهةةل ينجةةد مةةد أدنةةى للمةةدة  المشةةرف الفنةةييحةةدد  .7

 الزمنية لاللتزا .

ويحلةةل المخةةاطر المحتملةةة  ةة  المتطةةن  ويحةةدد إجةةراءات  المشةةرف الفنةةييةةدح   .8

 لتخفيف هذف المخاطر.

لتعةني  الفرصةة التطن يةة  مة  المشةرف الفنةي مععول التطن  بالتعاونيخط   .9

 بما يضمن ا تهداف الشريحة المنا بة للفرصة التطن ية.

1 فرصةةاً سطن يةةة سشةةمل أابةةر اةةريحة مةةن المتطةةن ين بمةةا يحقةة   المنظمةةةسنشةةر   .0

 أهدافها.

 

 

 

 



 

 التقنية لتعني  الفر  التطن ية .2

 العيا ة

االلاترونيةة سعتمد المنظمة و ايل التناصةل االجتمةا ي واألنظمةة 

 في ا تقطاب المتطن ين والتعني  للفر  التطن ية.

 اإلجراءات

بالمنظمةةةة القنةةةنات  مةةةدير العالقةةةات العامةةةة بالتدعةةةي  مةةة  مةةةدير التطةةةن يحةةةدد   -1

المنا ةةةبة والن ةةةايل التقنيةةةة الفعالةةةة لتعةةةني  الفةةةر  التطن يةةةة وا ةةةتقطاب 

 المتطن ين.

سحديةةدها معةةبقاً لتعةةني   الن ةةايل المنا ةةبة والتةةي سةةم مةةدير التطةةن  يعةةتخد  -2

  الفر  التطن ية وا تقطاب المتطن ين.

 سحديد اإلجراءات التتديبية .3

 العيا ة

ستخةةةذ المنظمةةةة اإلجةةةراءات التتديبيةةةة سجةةةاف أي سصةةةرف أو  ةةةلنك 

معيء يصدح  ن المتطن ع وال ست اضةى  ةن ذلةك لاننة  متطن ةاًع 

 إدحااا منها بتن المتطن  يمثل المنظمة. )*(



 

 اإلجراءات

ب  ةةداد اليحةةة للمخالفةةات والعقنبةةات  اللجنةةة التنفيذيةةة مةة  مةةدير التطةةن سقةةن   -1

 المترسبة  ليها والتي قد سصدح من المتطن  أثناء سنفيذ الفر  التطن ية.

بتصةديف المخالفةات إىل معةتنيات معةب  اللجنة التنفيذية م  مةدير التطةن سقن   -2

 ستثيرها وساراح صدوحها من المتطن ين.

آليةة واضةحة لتنفيةذ اإلجةراءات التتديبيةة أو  التنفيذية م  مةدير التطةن اللجنة سحدد  -3

 العقنبات في م  المتطن ين المخالفين. 

يخطر جمي  المن فين والمتطن ين ذوي الصلة باإلجراءات التتديبيةة المتخةذة فةي  -4

  م  المتطن  المخالف إذا اانم أ مالهم ستتثر بذلك.

 ثالثاً: الفرز والتعاين

 نمات وبيانات المتطن ينسنثي  معل .1

 1 العيا ة

سطلةةةب المنظمةةةة المعلنمةةةات األ ا ةةةية التةةةي سخةةةد  سعةةةاين 

المتطةةةن ين فةةةي الفةةةر  التطن يةةةةع ويةةةتم سعةةةجيلها بطريقةةةة 

 ساليم طبيعة الفرصة والمتطن ين المحتملين لتنفيذها.

 



 

 

 

 2 العيا ة

ستتاةةةد المنظمةةةة مةةةن خلةةةن العةةةجالت المدنيةةةة للمتطةةةن ين مةةةن 

األمنيةع فةي مةال اانةم الفرصةة ذات معا ةية  اليةةع المخالفات 

 أو قامم الجهات اإلارافية بطلب ذلك.

 اإلجراءات

بتعجيل بيانات ومعلنمات المتطةن ين الضةروحية للتتاةد مةن  مدير التطن يقن    -1

 ماليمتهم للفرصة التطن ية.

منصةةةة العمةةةل التطةةةن ي لتعةةةجيل المتطةةةن ين والتحقةةة  مةةةن  المنظمةةةةسعتمةةةد  -2

 المدنية قبل سنفيذهم للفر  التطن ية. جالسهم 

إذا لةةم ياةةن لةةدى المتطةةن  معةةاب مفعةةل فةةي منصةةة العمةةل التطةةن ي ألي  ةةبب  -3

يقةةن  بةة جراءات التحقة  مةةن  ةةجل  المةدني وفةة  اإلجةةراء  مةةدير التطةن سقنةيع فةة ن 

 المنصى ب  من الجهات المعنية.

 

 

 



 

 
 

 مماية خصنصية المتطن ين .2

 العيا ة

اإلجراءات الالزمة لحماية بيانةات المتطةن ين  سقن  المنظمة باسخاذ

المعةةةجلين لةةةديهاع امةةةا سضةةةمن  ةةةد  نشةةةرها أو سةةةداولها مةةة  أي 

 منظمات أخرى إال بعد أخذ اإلذن من المتطن ين. )*(

 اإلجراءات

 في المنظمة بحفه بيانات ومعلنمات المتطن ين. مدير التطن يقن   -1

ين ويمنة  االطةال   ليهةا ملفات لحفةه معةتندات المتطةن  مدير التطن يخصص  -2

 ل ير ذوي الصالمية.

إذن المتطةةن ين الةةذين لةةديهم الريبةةة فةةي سحةةنيلهم لمنظمةةات  المنظمةةةسطلةةب  -3

 أخرى وذلك قبل سزويد المنظمات ببياناسهم.

  

 

 

 

 



 

 

 

 التعامل م  المتطن  في مالة  د  قبنل  .3

 العيا ة

حفضهم سعتمد المنظمة آلية للتناصل م  المتطن ين الذين سم 

وإباليهم باال تذاح  ن قبنلهم فةي الفرصةة مة  سنضةيم أ ةباب 

ذلةةكع امةةا سةةدح  المنظمةةة إماانيةةة سحةةنيلهم لمنظمةةات أخةةرى 

 سنا ب قدحاسهم ومهاحاسهم بعد أخذ اإلذن من المتطن ين.

 اإلجراءات

ب فةةةادة المتقةةةدمين للفرصةةةة  مةةةدير التطةةةن  بالتعةةةاون مةةة  المشةةةرف الفنةةةييقةةةن   -1

 د  قبنلهم بالطريقة المنا بة والن يلة الماليمة.التطن ية بت باب  

 القتها بالمنظمات األخرى وسنصي المتطن ين الةذين لةم يةتم  المنظمةسعتثمر   -2

قبةةنلهم بالتنجةة  إىل المنظمةةات التةةي سةةتالء  مةة  قةةدحاسهم وسنجهةةاسهمع وسعةةاهم 

 في التدعي  بينهم.

  

 

 



 

 

 حابعاً: التنجي  والتدحيب

 التنجي  والتعريف .1

 العيا ة

سُعةةرّف المنظمةةة جميةة  المتطةةن ين الجةةدد بالمنظمةةة ودوحهةةا فةةي  

 خدمة المجتم  وإداحات وأقعا  المنظمة والعاملين فيها.

 اإلجراءات
سنفيذ التنجي  للمتطن ين الجةدد وفة  نمةنذج سخطةي   إجراءات التطن مدير يحدد  .1

 (.7اللقاء التعريفي بالمتطن ين الجدد حقم )

متطن  جديد بنعخة من المعتنداتع األدلة أو البرواةنحات  ال التطن مدير يزود  .2

التي يحتاجها المتطن نن مثل )دليل المتطن ع الدليل التعريفيع نعخة مةن وصةف 

 الفرصة التطن ية الخ(.

 الجدد في جنلة لتعريفهم بمراف  المنظمة. المتطن ين التطن مدير يصحب  .3

 

 

 



 

 

 التدحيب والتطنير .2

 العيا ة

المنظمةةةة مهمةةةة سةةةدحيب المتطةةةن ين وسطةةةنير قةةةدحاسهم سعةةةند 

ومهةةةةاحاسهم للقيةةةةا  بفرصةةةةهم التطن يةةةةة إىل معةةةةعول التطةةةةن  

 والعاملين مع  في التطن .

 اإلجراءات
بتحديد االمتياجات التدحيبيةة بالتعاون م  المشرف الفني    مدير التطن يقن    -1

 (.8حقم ) للمتطن ينع وف  نمنذج سحديد االمتياج التدحيبي للمتطن ين

البةةرامه واأل ةةاليب أو بالتعةةاون مةة  المشةةرف الفنةةي    مةةدير التطةةن يحةةدد  -2

الن ةةايل التدحيبيةةة واألهةةداف المةةراد سحقيقهةةا مةة  معاةةرات األداء وسةةنفير مةةا 

يلز  لتنفيذها م  جدولةة التةدحيب زمنيةاً  ة  فتةرة معينةة مة  مرا ةاة المنا يةد 

 .التي ستنا ب م  المتطن ين والبدء بالتنفيذ

بتقيةةةيم البةةةرامه التدحيبيةةةة وقيةةةا  حضةةةا المتةةةدحبين  مةةةدير التطةةةن يقةةةن   -3

)المتطن ين( ومدى سحقي  األهداف معةب النقةم الماليةم إمةا بعةد التةدحيب 

 مباارة أو بعد فترة محددة.

 

 



 

 

 

 خامعاً: الد م واإلاراف

 الشااوى والتظلمات والتصرف م  الحاالت يير الاليقة. .1

 1 العيا ة

المنظمة آلية واضحة سافل للمتطن ين حفة  الشةااوى أو سعتمد 

مةةاالت الةةتظلم فةةي مالةةة  ةةد  سنافةة  المتطةةن  مةة  اآلخةةرين فةةي 

 بيئة العملع وسبل ها للمتطن ين باأل اليب المنا بة. )*(

 2 العيا ة

سبلم المنظمة المتطن ين أثناء سعةريفهم بالمنظمةة بالمخالفةات 

 سطبيقها. )*(واإلجراءات المترسبة  ليهاع وآلية 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلجراءات
أثنةاء  مليةة التنجية  بحقهةم فةي الةتظلم واإلبةالو  المتطن ين التطن مدير يُعلم   .1

وسقديم الشااوىع اما يتم سبيين الخطةنات واالجةراءات وقنةنات االسصةال الفعالةة 

 التي ينب ي ا تخدامها للتظلم أو الشااوى.

يبذل المتطن  وحييعة  المبااةر )المرجة  الفنةي( والمعنيةنن بةالتظلم اةل الجهةند  .2

 من أجل مل التظلم بشال سعاوني ويير ح مي. 

إذا اعر المتطن  أو حييع  بتن التظلم لم يتم مل  أو ال يمان معالجت  بالطريقةة  .3

وى ييةةر الر ةةميةع ف نةة  يةةتم االنتقةةال إىل الطريقةةة الر ةةمية وسعبئةةة نمةةنذج الشةةاا

( يرفعة  إىل حييعة  المبااةرع وإذا اةان حييعة  المبااةر طرفةاً فةي 10والتظلم حقم )

 التظلم ف ن  يتم حفع  إىل مدير التطن .   

 ياّنن القعم لجنة محايدة لدحا ة منضن  التظلم. .4

يتم سحديد من د لعقد اجتما  بةين المتطةن  والمعنيةين بةالتظلم خةالل يةنمين مةن  .5

 لم.ساحيخ ا تال  خطاب التظ

يتم إسبا  االجتما  بر الة ا ةتجابة خةالل يةنمين مةن سةاحيخ االجتمةا  ينضةم القةراح  .6

المتعلةة  بالتعامةةةل مةةة  الةةةتظلم المرفةةةن  مةةن المتطةةةن ع ويتضةةةمن سنضةةةيحا لحةةة  

 الطعن في القراح الصادح. 

 



 

 

 

 

فةةي مالةةة الحاجةةة إىل مزيةةد مةةن التحقيةة  والنقةةاش مةة  أطةةراف الةةتظلم يةةتم إح ةةال  .7

 يد المن د وسحديد من د بديل.  ح الة لإل ال  بتمد

في مالة  د  حضا المتطن   ن القراح الصادح بشتن التظلم المرفن ع يماةن لة  أن  .8

يقةةد  طعنةةاً ح ةةمياً خةةةالل يةةنمين مةةن سةةاحيخ إ المةةة  بةةالقراحع ينضةةم فيهةةا أوجةةة  

 وأ باب الطعن    القراح الصادح. 

قد  بعد فهم ميثيةات يتم سانين لجنة مص رة مختلفة محايدة لدحا ة الطعن الم .9

الةةتظلم واال ةةتما  ألطرافةة  المختلفةةةع وسقةةن  ب صةةداح قةةراح نهةةايي ملةةز  لجميةة  

 األطراف ويير قابل للطعن. 

1  يتم إبالو المتطن  بنتيجة الطعن خالل ينمين من صدوح قراح الطعن. .0

1 أمةةا مةةا يخةةص إ ةةال  المتطةةن ين بايفيةةة معالجةةة المنظمةةة للحةةاالت التةةي يتصةةرف  .1

: يقةةن  معةةعول التطةةن  بةة  ال  المتطةةن ين المتطن ةةنن بشةةال ييةةر اليةة فيهةةا 

الجدد بعد قبنل الفرصة التطن ية أو في اللقاء التعريفةي بالحةاالت التةي يةتم فيهةا 

سجةةاف المتطةةن ع وينضةةم لهةةم اإلجةةراء اإلداحي الةةذي يةةتم  وجةةزاحاتاسخةةاذ إجةةراءات 

لمتطةةةن  والفرصةةةةة اسبا ةةة  فةةةةي مثةةةل هةةةةذف الحةةةاالتع ومعةةةةتلزماس  وأثةةةرف  ةةةة  ا

 التطن ية.

 



 

 

 

 أمقية حفض المتطن  المطالب: .2

 العيا ة

للمتطن  م  حفض المها  التي يةرى بتنهةا خةاحج نطةاط معةعولياس  

أو قدحاسة ع و ةة  معةةعول التطةن  التعامةةل مةة  هةذا الةةرفض بجديةةة 

 وأخذف بعين اال تباح. 

 اإلجراءات

يقد  المتطن  إاعاحاً بخصن   د  قدحس     أداء أمةد المهةا  أو المعةعوليات  -1

التي سُعند إلي  ويراها ال ستنا ب م  قدحاس  ونطةاط فرصةت  التطن يةة قبةل من ةد 

 ثالثة أيا التنفيذ بمدة ال سقل  ن 

بدحا ةةة طلةةب المتطةةن ع وسحديةةد البةةدايل المنا ةةبة لتنفيةةذ  مةةدير التطةةن يقةةن   -2

 المها  المطلنبة.الفرصة أو 

 ةةة  طلةةةب  واإلجةةةراءات المترسبةةةةيُبلةةةم المتطةةةن  والمشةةةرف الفنةةةي بالتحةةةديثات  -3

 المتطن .

 



 

 

 

 الد م المالي واإلاراف الفني .3

 1 العيا ة

سقن  المنظمة بتنفير المةناحد التةي  ةيحتاجها المتطةن  للقيةا  

بمهام ع وسعنيض   ن اافة المصاحيف المالية التي قةد يتحملهةا 

والتي ستعل  بتداء فرصت  التطن يةة معةب اإلجةراءات الر ةمية. 

)*( 

 2 العيا ة

سقةةن  المنظمةةة بتنضةةيم الةةد م واإلاةةراف المقةةد  للمتطةةن ع 

وآليةةةة سقديمةةة ع واألاةةةخا  المعنيةةةين بةةة  والةةةذين  ةةةيقنمنن 

 بالتناصل م  المتطن  أثناء سنفيذف للفرصة التطن ية. 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلجراءات
المتطةن ين بة جراءات سعنيضةهم  ةن مصةاحيفهم ذات  ب  ال  مدير التطن يقن   .1

العالقةةة بالعمةةل التطةةن يع وايفيةةة القيةةا  بةةذلكع وأنةةنا  المصةةروفات التةةي يةةتم 

 سعنيض المتطن ين  نها والتي ال يتم التعنيض  نها والمتطلبات الخاصة بذلك.

الو إذا امتاج المتطن  إىل صرف أي مبةالم لتنفيةذ الفرصةة التطن يةة ف نة  يقةن  بة ب .2

 المشرف المباار بالمبالم المتنق  صرفها.

 ب  ال  المتطن  بالمنافقة أو  دمها. مدير التطن يقن   .3

يقةةةن  المتطةةةن  بتعبئةةةة نمةةةنذج )طلةةةب سعةةةنيض مصةةةروفات( وإحفةةةاط متطلباسةةة   .4

)الفةةةةناسير ونحنهةةةةا( وسعةةةةليم  إىل معةةةةعول  المبااةةةةر )مرجعةةةة  الفنةةةةي( لطلةةةةب 

 (.9حقم )التعنيض وف  نمنذج سعنيض  ن مصروفات 

 

 

 

 



 

 

 

 سطنير مهاحات المشرفين ومناقشة قضايا المتطن ين .4

 1 العيا ة

ةةةد مةةةةدحاء اإلداحات واألقعةةةةا  بالمعةةةةاحف  سقةةةةن  المنظمةةةةة بتزوية

والمهةةاحات الالزمةةة والتةةي سماةةنهم مةةن اإلاةةراف  ةة  المتطةةن ين 

 بافاءة  الية.

 2 العيا ة

سعقةةد المنظمةةة اجتما ةةات دوحيةةة ستعلةة  بقضةةاياهاع وسضةةمن هةةذف 

االجتما ةةةات مناقشةةةة قضةةةايا التطةةةن  ومعاةةةر األداء خةةةالل سلةةةك 

 االجتما ات. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اإلجراءات
ب لحاط مدير التطن  في برنةامه ستهيةل مةديري التطةن  الةذي  إداحة المنظمةسقن    .1

 سقدم  النزاحة أو الجهات الشرياة.

بالمنظمةة  ة  سطةنير مهةاحات  بالتعةاون مة  مةدير التطةن  المدير التنفيذييعمل  .2

 وقدحات الذين يشرفنن    المتطن ين وحف  افاءسهم وفا ليتهم.

بالمنظمةةةةة  ةةةة  متابعةةةةة أداء ايةةةةان التطةةةةن  ومناقشةةةةة  اإلداحة التنفيذيةةةةةسقةةةةن    .3

 قضاياهم في أجندة االجتما ات والخروج بتنصيات وقراحات ماليمة.

العةةاملين الةةذين يشةةرفنن  ةة  المتطةةن ين فةةي إ ةةداد الخطةة   المنظمةةةسشةةرك  .4

 التش يلية لايان التطن .

  

 

 

 



 

 

 

 الت ذية الراجعة  .5

 1 العيا ة

ةةةةد  سقةةةةةن  المنظمةةةةةة بتقيةةةةةيم أداء المتطةةةةةن ين وجندسةةةةة ع وسزوية

 المتطن ين بالت ذية الراجعة بشال دوحي ومعتمر. 

 2 العيا ة

والمعةتجدات بشةال  سُبلم المنظمةة المتطةن ين باافةة المت يةرات

 معتمر والتي لها  القة بالفر  التطن ية التي يقنمنن بها.

 3 العيا ة

سعتمد المنظمة آلية للحصنل    الت ذية الراجعة مةن المتطةن ين 

الذين أنهنا سنفيذ فرصهم التطن ية لتحعين سجةربتهم التطن يةة 

 وسطنير األدواح والفر  التطن ية.

 

 

 



 

 

 

 اإلجراءات
الراجعةةة وسقيةةيم أداء المتطةةن  با ةةتخدا   بتقةةديم الت ذيةةة التطةةن مةةدير يقةةن    .1

 الطريقة المنا بة بعد انتهاي  من مهمت  التطن ية. 

( الةذي سعتمةدف 11حقةم )بتعبئة النمنذج سقيةيم أداء المتطةن   المشرف الفنييقن   .2

المنظمةةة فةةةي سقيةةيم المتطةةةن ين وذلةةك بنةةةاًء  ةة  أنشةةةطة اإلاةةراف والمتابعةةةة 

 و الدوحية. الينمية أ

يقةةن  المتطةةن  بتقةةديم وجهةةة نظةةرف  ةةن دوح مشةةرفي التطةةن  الفنةةي واإلداحيع  .3

 وستاح ل  الفرصة لتقديم حأي  منل أداي  بشال  ا .

بة بالو المتطةن ين باافةة المعةتجدات أو المت يةرات التةي قةد  مةدير التطةن يقن   .4

 التطن ية بن ايل منا بة.    الفرصةسعثر  لباً أو يجاباً 

 ةة  جمةة  المعلنمةةات  قعةةم العالقةةات العامةةة بالتعةةاون مةة  مةةدير التطةةن يعمةةل  .5

مهمةةةتهمع  الةةةذين انتهةةةموقيةةةا  االنطبا ةةةات وسةةةدوين المقترمةةةات للمتطةةةن ين 

وبعةةدها يةةتم سحليةةل البيانةةات وحفعهةةا لةةإلداحة التنفيذيةةة لال ةةتفادة منهةةا فةةي اسخةةاذ 

 القراحات المنا بة والماليمة وسطنير معيرة التطن .



 

 

 

 

 

  اد اً: التقدير والتاريم

 العيا ة

سقن  المنظمة بتقدير جهةند المتطةن ين ويعةهم فةي ذلةك جمية  

منعةةةةةنبي المنظمةةةةةة باافةةةةةة معةةةةةتنياسهم اإلداحيةةةةةةع امةةةةةا سمةةةةةنم 

المتطةةن ين اةةهادة سنضةةم إنجةةازاسهم التطن يةةة و ةةدد العةةا ات 

 التي قدمنها احد أدنى للتاريم. )*( 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلجراءات
إ هامات وانجازات المتطن ين    قنةنات التناصةل  بنشر  العامةالعالقات  سقن  .1

 االجتما ي ومنقعها اإللاتروني.

   سصميم نظا   ادل وافاف المتعةاب العةا ات الفعلّيةة  التطن  ومدةسعمل  .2

 التي  مل فيها المتطن نن.

بنضةة  آليةةة واضةةحة وفةة  معةةايير محةةددة وأدوات متنن ةةة  ومةةدة التطةةن سقةةن   .3

بصةةفة دوحيةةة سقةةديراً لجهةةندهم وسشةةجيعاً لجةةذب متطةةن ين لتاةةريم المتطةةن ين 

 جدد.

اةةةهادات انجةةةاز للمتطةةةن ين سقةةةديراً لجهةةةندهم وا ترافةةةا  ومةةةدة التطةةةن سقةةةد   .4

 (12ب نجازاسهم وف  نمنذج اهادة متطن  حقم )

با ةتخدا  نمةنذج ماليةم لجمةة  الت ذيةة الراجعةة المتعلقةةة  العالقةات العامةةسقةن   .5

)الةدوحاتع االمتفةةاالتع اةهادات التقةةدير الةخ( وسقةةن   بتنشةطة التاةريم المختلفةةة

 إداحة التطن  بالتتاد من مالءمة التاريم المقد  لدواف  المتطن .

 .فعالية لتاريم المتطن ين بشال  نني ومدة التطن سقيم  .6



 

 

 


