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 مقدمة 

 الجمعيرررة عالقرررةمرررن هرررننيا تن ررري   التررر وتوضررريي سياسرررات التطررروع  تحديررردالغررررن مرررن سرررة  السياسرررة 

 .  الطرفين الوتوضيي واجبات وحقوق ك  تحديدبيا، وةلك عن طريق   بالمتطوعين

 النطاق

 . لألطراف ف  ةلكوالمسؤوليات المحددة لعملية التطوع تحدد سة  السياسة المسؤوليات العامة 

 ع: أنواع التطو 

 . مستمر بهكل عامالا  المتطوع يكون   : أنتطوع دائ   -

  :أن يكون التطوع إما : وسوتطوع مؤقت -

 . الحاجةلفترة زمنية محددة أو لفترات زمنية متقطعة حسب  •
 .فعاليات محددة  لجملةفقط أو   ينلنهاط محدد ومع •

 أساليب التطوع: 

 . التطوع المستمر: كامل الوقت اليوم  -
 . التطوع الجزئ : جزء من الوقت حسب االتفاق بين الجمعية والمتطوع -
 جمعية والمتطوع. التطوع المهروط: حسب الهروط المتفق علييا بين ال -

 

 : حقوق المتطوع

ا ف  تحقيق أسداف الجمعية •  .التعامل معه باحترا  وثقة وهفافية، وأن جيود  تساس  فعليا
 بميامه.  للقيا  الضرورية   والمعلوماتوتن يماتيا    الجمعيةبطريقة مينية وواضحة على مناخ اّطالعه  •

 .على إبراز قدراته ومواسبه  تهمساعد •
 .منيا بنكبر قدر  لالستفادة العمل، والعمل على تو يف طاقاته وقدراته  ه ف إدماج •

 .به بكفاءة وفاعلية  المنوطة  بالميا  التوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيا     تقدي   •

األعمرال  علرى سربيل المثرال ال عد  االلتزا  بني حقوق مالية سوى مرا يترترب مرن مفرروفات الزمرة لتسريير  •

 ".  الحفر " تةاكر سفر أو مفروفات نثرية
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 واجبات المتطوع: 

 الجمعية.  تحددساالت     بالقوانين واللوائي  االلتزا   •

 الجمعية.موارد ، ودوات العمل الت  بحوزتهالجمعية، واأل ف   المعلوماتعلى سرية   المحاف ة •

 .العمل ضمن فريق واحد، وللعمل التطوع   واالستعداد  والمبادرة التعاون   •

 .بنخالقيات المينة والتعامل معيا بمثابة العمل الرسم  له كااللتزا بالعمل التطوع    االلتزا •

 .والفعاليات التطوعية  األنهطة ف  المهاركة •

 اآلخرين.التعامل مع حسن   •

 عد  المطالبة بني مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية. •

 .الجمعية ف   المسؤولينتقبل توجييات  ، وبه على أكمل وجه  المنوطالقيا  بالعمل  •

 أو أسداف أخرى.  ال يستغل موقعه لتحقيق منفعة هخفية •

 

 المسؤوليات 

التقييررد بمررا ورد  عمليررة التطرروعتطبررق سررة  السياسررة ضررمن أنهررطة الجمعيررة وعلررى جميررع األفررراد الررةين يتولررون 

علرررى توقيرررع مدونرررة القواعرررد األخالقيرررة والسرررلوك  فررر  عمليرررة التطررروعويهرررجع أولئرررك الرررةين ي سرررتخدمون  فييرررا.

 المين .

 

 اعتماد مجلس اإلدارة

    (  سرررررة  السياسرررررة فررررر     1  ( فررررر  دورتررررره )     1 ) اعتمرررررد مجلرررررس إدارة الجمعيرررررة فررررر  االجتمررررراع 

   الموضوعة سابقا.  إدارة المتطوعين. وتحل سة  السياسة محل جميع سياسات  03/01/2021

 


