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 مقدمة

 املتطوعنيب اجلمعية عالقةمن شأهنا تنظيم  التيوتوضيح سياسات التطوع  حتديدالغرض من هذه السياسة 

 . الطرفني الوتوضيح واجبات وحقوق ك حتديدهبا، وذلك عن طريق 

 النطاق

 .لألطراف يف ذلكواملسؤوليات املحددة لعملية التطوع حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة 

 البيان

 ع:أنواع التطو

 .مستمر بشكل عامالا  املتطوعيكون  أن: تطوع دائم -

  :أن يكون التطوع إما وهو: تطوع مؤقت -

  احلاجة.لفرتة زمنية حمددة أو لفرتات زمنية متقطعة حسب 

 فعاليات حمددة جلملةفقط أو  نيلنشاط حمدد ومع. 

 أساليب التطوع:

 التطوع املستمر: كامل الوقت اليومي. -

 التطوع اجلزئي: جزء من الوقت حسب االتفاق بني اجلمعية واملتطوع. -

 التطوع املرشوط: حسب الرشوط املتفق عليها بني اجلمعية واملتطوع. -

 بـ:اجلمعية وكل ما يتبعها على حدة  تلتزم
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 املتطوع:حقوق 

 .التعامل معه باحرتام وثقة وشفافية، وأن جهوده تساهم فعلياا يف حتقيق أهداف اجلمعية 

   مهامهبالرضورية للقيام  واملعلوماتوتنظيامهتا  اجلمعيةبطريقة مهنية وواضحة عىل مناخ ه العاط. 

 عىل إبراز قدراته ومواهبه تهمساعد. 

 منها بأكرب قدر الستفادةلالعمل، والعمل عىل توظيف طاقاته وقدراته  يفه إدماج. 

 به بكفاءة وفاعلية املنوطة باملهامالتوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام  تقديم. 

  يل املثال ؛ عىل سبمن مرصوفات الزمة لتسيري األعاملعدم االلتزام بأي حقوق مالية سوى ما يرتتب

 . "نثرية سفر أو مرصوفات تذاكر "ال احلرص 

 املتطوع: واجبات

 اجلمعية. حتددهاالتي  بالقوانني واللوائح تزاماالل 

 اجلمعية.موارد ، ودوات العمل التي بحوزتهاجلمعية، واأل يف املعلوماتعىل رسية  املحافظة 

  العمل ضمن فريق واحد، وللعمل التطوعي واالستعداد واملبادرةالتعاون. 

 بأخالقيات املهنة والتعامل معها بمثابة العمل الرسمي له كااللتزامبالعمل التطوعي  مااللتزا. 

 والفعاليات التطوعية األنشطة يف املشاركة. 

  اآلخرينالتعامل مع حسن. 

 .عدم املطالبة بأي مستحقات مالية نتيجة األعامل التطوعية 

  اجلمعية. يف املسؤولنيتقبل توجيهات ، وبه عىل أكمل وجه املنوطالقيام بالعمل 

  أو أهداف أخرى. لتحقيق منفعة شخصية موقعهال يستغل 
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 ملسؤولياتا

 فيها.بام ورد يد التقي عملية التطوعوعىل مجيع األفراد الذين يتولون  أنشطة اجلمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

 .هنياألخالقية والسلوك امللقواعد عىل توقيع مدونة ا يف عملية التطوعويشجع أولئك الذين ُيستخدمون 

 املراجع

 :رقم  جتامعهاعتمد جملس إدارة اجلمعية يف ا جتامعهاعتمد جملس إدارة اجلمعية يف ا
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 والله الموفق

 

 

 

 

 

 

 


