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  مقدمة 

ــن   ــي مـ ــوع التـ ــات التطـ ــيح سياسـ ــد وتوضـ ــة تحديـ ــذه السياسـ ــن هـ ــرض مـ الغـ

ــق   ــن طريــ ــا، وذلــــك عــ ــالمتطوعين بهــ ــة بــ ــة الجمعيــ ــيم عالقــ ــأنها تنظــ شــ

  تحديد وتوضيح واجبات وحقوق كال الطرفين.  

  النطاق 

المحددة   والمسؤوليات  التطوع  لعملية  العامة  المسؤوليات  السياسة  هذه  تحدد 

  لألطراف في ذلك.

 التطوع: أنواع  

 تطوع دائم: أن يكون المتطوع عامًال بشكل مستمر.  -
 تطوع مؤقت: وهو أن يكون التطوع إما:   -

 .لفترة زمنية محددة أو لفترات زمنية متقطعة حسب الحاجة 
 لنشاط محدد ومعين فقط أو لجملة فعاليات محددة.  

  أساليب التطوع: 

  التطوع المستمر: كامل الوقت اليومي.  -
 الجزئي: جزء من الوقت حسب االتفاق بين الجمعية والمتطوع. التطوع   -
 التطوع المشروط: حسب الشروط المتفق عليها بين الجمعية والمتطوع.  -

  

  حقوق المتطوع: 

   التعامل معه باحترام وثقة وشــفافية، وأن جهوده تســاهم فعليًا في تحقيق
 أهداف الجمعية.
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 ة وتنظيماتها والمعلومات  اّطالعه بطريقة مهنية وواضحة على مناخ الجمعي
 للقيام بمهامه.الضرورية  

 .مساعدته على إبراز قدراته ومواهبه 
   ادة منـها ه لالســـتـف ه وـقدراـت اـت ل على توظيف ـطاـق ل، والعـم اـجه في العـم إدـم

 بأكبر قدر.
   ه المهـام المنوطـة ـب ام ـب ب للمتطوع ليتمكن من القـي درـي ه والـت تقـديم التوجـي

 .بكفاءة وفاعلية
   ة لتســـيير ات الزـم ب من مصـــروـف ا يترـت ة ســـوى ـم الـي أي حقوق ـم دم االلتزام ـب ـع

 األعمال؛ على سبيل المثال ال الحصر " تذاكر سفر أو مصروفات نثرية".  

  واجبات المتطوع: 

 .االلتزام بالقوانين واللوائح التي تحددها الجمعية 

   بحوزته،  المحافظة على سـرية المعلومات في الجمعية، واألدوات العمل التي

 وموارد الجمعية.

 .التعاون والمبادرة واالستعداد للعمل التطوعي، والعمل ضمن فريق واحد 

   اـبة االلتزام ـبالعـمل التطوعي ـكااللتزام ـبأخالقـيات المهـنة والتـعاـمل معـها بمـث

 .العمل الرسمي له

 .المشاركة في األنشطة والفعاليات التطوعية 

 .حسن التعامل مع اآلخرين 

 بأي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية.  عدم المطالبة 

   ام ـبالعـمل المنوط ـبه على أكـمل وـجه، وتقـبل توجيـهات المســـؤولين في القـي

 الجمعية.

 .ال يستغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية أو أهداف أخرى 
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  المسؤوليات 

تطبـــق هـــذه السياســـة ضـــمن أنشـــطة الجمعيـــة وعلـــى جميـــع األفـــراد الـــذين  

ويشــــجع أولئــــك الــــذين    التقييــــد بمــــا ورد فيهــــا.  يتولــــون عمليــــة التطــــوع

ــة   ــد األخالقيـ ــة القواعـ ــع مدونـ ــى توقيـ ــوع علـ ــة التطـ ــي عمليـ ــتخدمون فـ ُيسـ

  والسلوك المهني.

  

 اعتماد مجلس اإلدارة 

ــاع ( ــي االجتمـ ــة فـ ــس إدارة الجمعيـ ــد مجلـ ــعالراعتمـ ــه (ابـ ــي دورتـ ــى) فـ ــذه األولـ )  هـ
إلدارة  السياســـاتمحـــل جميـــع  السياســـةم. وتحـــل هـــذه ٢٩/٠٩/٢٠٢٢فـــي السياســـة

  الموضوعة سابقا.التطوع والمتطوعين  

 


