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 فهرس المحتويات

 الصفحة بيان 

 3 مقدمة

 3 النطاق

 3 أنواع التطوع

 3 أساليب التطوع

 3 حقوق المتطوع

 4 واجبات المتطوع

 4 المسؤوليات

 4 االعتماد
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 -: مقدمة .1

 الجمعٌة عالقةمن شأنها تنظٌم  التًوتوضٌح سٌاسات التطوع  تحدٌدالغرض من هذه السٌاسة 

 .الطرفٌن الوتوضٌح واجبات وحقوق ك تحدٌدبها، وذلك عن طرٌق  بالمتطوعٌن
 

 . النطاق2  

 .لألطراف فً ذلكوالمسؤولٌات المحددة لعملٌة التطوع تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة 

 

 أنواع التطوع .3

 .مستمر بشكل عامالا  المتطوعٌكون  : أنتطوع دائم -

  :أن ٌكون التطوع إما : وهوتطوع مؤقت -

  الحاجة.لفترة زمنٌة محددة أو لفترات زمنٌة متقطعة حسب 

 فعالٌات محددة لجملةفقط أو  ٌنلنشاط محدد ومع. 

 اساليب التطوع   .4

 المستمر: كامل الوقت الٌومً.التطوع  -

 التطوع الجزئً: جزء من الوقت حسب االتفاق بٌن الجمعٌة والمتطوع. -

 التطوع المشروط: حسب الشروط المتفق علٌها بٌن الجمعٌة والمتطوع. -

 حقوق المتطوع .5

 .التعامل معه باحترام وثقة وشفافٌة، وأن جهوده تساهم فعلٌاا فً تحقٌق أهداف الجمعٌة 

  الضرورٌة للقٌام  والمعلوماتوتنظٌماتها  الجمعٌةبطرٌقة مهنٌة وواضحة على مناخ اّطالعه

 بمهامه.

 على إبراز قدراته ومواهبه تهمساعد. 

 منها بأكبر قدر لالستفادةالعمل، والعمل على توظٌف طاقاته وقدراته  ه فًإدماج. 

 به بكفاءة وفاعلٌة المنوطة بالمهامالتوجٌه والتدرٌب للمتطوع لٌتمكن من القٌام  تقدٌم. 

  عدم االلتزام بأي حقوق مالٌة سوى ما ٌترتب من مصروفات الزمةة لتسةٌٌر امعمةالل علةى سةبٌل

 المثال ال الحصر " تذاكر سفر أو مصروفات نثرٌة". 
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 واجبات المتطوع .6

 الجمعٌة. تحددهاالتً  بالقوانٌن واللوائح االلتزام 

 الجمعٌة.موارد ، ودوات العمل التً بحوزتهوامالجمعٌة،  فً المعلوماتعلى سرٌة  المحافظة 

  العمل ضمن فرٌق واحد، وللعمل التطوعً واالستعداد والمبادرةالتعاون. 

 بأخالقٌات المهنة والتعامل معها بمثابة العمل الرسمً له كااللتزامبالعمل التطوعً  مااللتزا. 

 والفعالٌات التطوعٌة امنشطة فً المشاركة. 

  اآلخرٌن.التعامل مع حسن 

 .عدم المطالبة بأي مستحقات مالٌة نتٌجة امعمال التطوعٌة 

  الجمعٌة. فً المسؤولٌنتقبل توجٌهات ، وبه على أكمل وجه المنوطالقٌام بالعمل 

 أو أهداف أخرى. ال ٌستغل موقعه لتحقٌق منفعة شخصٌة 

 المسؤوليات .7

التقٌٌد بما ورد  عملٌة التطوعٌتولون  تطبق هذه السٌاسة ضمن أنشطة الجمعٌة وعلى جمٌع امفراد الذٌن

ٌُستخدمون فٌها.  على توقٌع مدونة القواعد امخالقٌة والسلوك  فً عملٌة التطوعوٌشجع أولئك الذٌن 

 المهنً.

 : االعتماد .3
 

 ......./ ......./ ....... تارٌخ  )      ( رقم اعتمد مجلس إدارة الجمعٌة هذه السٌاسة فً االجتماع


