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 مقدمة 

ــة  ــذه السیاسـ ــن ھـ ــرض مـ ــوع  تحدیـــدالغـ ــات التطـ ــیح سیاسـ ــيوتوضـ ــیم  التـ ــأنھا تنظـ ــن شـ ــةمـ  الجمعیـــة عالقـ
 .  الطرفین الوتوضیح واجبات وحقوق ك  تحدیدبھا، وذلك عن طریق   بالمتطوعین

 النطاق

 . لألطراف في ذلكوالمسؤولیات المحددة لعملیة التطوع تحدد ھذه السیاسة المسؤولیات العامة 

 ع: التطو أنواع 

 . مستمر بشكل عامالً  المتطوع یكون   : أنتطوع دائم  -
  :أن یكون التطوع إما : وھوتطوع مؤقت -

 . الحاجةلفترة زمنیة محددة أو لفترات زمنیة متقطعة حسب  •
 .فعالیات محددة  لجملةفقط أو   ینلنشاط محدد ومع •

 أسالیب التطوع: 

 . التطوع المستمر: كامل الوقت الیومي -
 . الجزئي: جزء من الوقت حسب االتفاق بین الجمعیة والمتطوعالتطوع   -
 التطوع المشروط: حسب الشروط المتفق علیھا بین الجمعیة والمتطوع.  -

 

 : حقوق المتطوع

 .التعامل معھ باحترام وثقة وشفافیة، وأن جھوده تساھم فعلیاً في تحقیق أھداف الجمعیة •
 بمھامھ.  للقیام الضروریة   والمعلوماتوتنظیماتھا    ةالجمعیبطریقة مھنیة وواضحة على مناخ اّطالعھ  •
 .على إبراز قدراتھ ومواھبھ  تھمساعد •
 .منھا بأكبر قدر  لالستفادة العمل، والعمل على توظیف طاقاتھ وقدراتھ  ھ فيإدماج •
 .بھ بكفاءة وفاعلیة  المنوطة  بالمھام التوجیھ والتدریب للمتطوع لیتمكن من القیام    تقدیم  •
ــبیل المثال ال عدم   • ــییر األعمال؛ على سـ االلتزام بأي حقوق مالیة ســـوى ما یترتب من مصـــروفات الزمة لتسـ

 ".  الحصر " تذاكر سفر أو مصروفات نثریة
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 واجبات المتطوع: 

 الجمعیة.  تحددھاالتي    بالقوانین واللوائح  االلتزام  •
 الجمعیة.موارد ، والتي بحوزتھدوات العمل الجمعیة، واأل في  المعلوماتعلى سریة   المحافظة •
 .العمل ضمن فریق واحد، وللعمل التطوعي  واالستعداد  والمبادرة التعاون   •
 .بأخالقیات المھنة والتعامل معھا بمثابة العمل الرسمي لھ كااللتزامبالعمل التطوعي  مااللتزا •
 .والفعالیات التطوعیة  األنشطة في المشاركة •
 اآلخرین.التعامل مع حسن   •
 طالبة بأي مستحقات مالیة نتیجة األعمال التطوعیة.عدم الم •
 .الجمعیة في  المسؤولینتقبل توجیھات  ، وبھ على أكمل وجھ  المنوطالقیام بالعمل  •
 أو أھداف أخرى.  ال یستغل موقعھ لتحقیق منفعة شخصیة •

 

 المسؤولیات 

ــون  ــذین یتول ــراد ال ــع األف ــى جمی ــة وعل ــطة الجمعی ــة ضــمن أنش ــذه السیاس ــق ھ ــوعتطب ــة التط ــا ورد  عملی ــد بم التقیی
علـــى توقیـــع مدونـــة القواعـــد األخالقیـــة والســـلوك  فـــي عملیـــة التطـــوعویشـــجع أولئـــك الـــذین یُســـتخدمون  فیھـــا.

 المھني.

 

 اعتماد مجلس اإلدارة

ــاع  ــي االجتمـ ــة فـ ــس إدارة الجمعیـ ــد مجلـ ــع     ( اعتمـ ــھ (  التاسـ ــي دورتـ ــة) فـ ــي       العادیـ ــة فـ ــذه السیاسـ     )  ھـ
   الموضوعة سابقا.  إدارة المتطوعینوتحل ھذه السیاسة محل جمیع سیاسات   ھـ ۳/۱۲/۱٤٤۲
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