
 

 
 

 



 

 

 

 جدول المحتويات

 



 

 مقدمة

ري   طن هبا، وذلك ع  باملتطوعني اجلمعية عالقةمن شأهنا تنظيم  اليتوتوضيح سياسات التطوع  حتديدالغرض من هذه السياسة 

 . الطرفني الوتوضيح واجبات وحقوق ك حتديد

 النطاق

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

 ع:أنواع التطو

 .مستمر بشكل عاماًل املتطوعيكون  : أنتطوع دائم -

  :أن يكون التطوع إما : وهوتطوع مؤقت -

  احلاجةلفترات زمنية متقطعة حسب لفترة زمنية حمددة أو. 

 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 املشروط: حسب الشروط املتف  عليها بني اجلمعية واملتطوع. -

 



 

 :املتطوع حقوق

 التعامل معه باحترام وثقة وشفافية، وأن جهوده تساهم فعليًا يف حتقي  أهداف اجلمعية. 

  مبهامه.الضرورية للقيام  واملعلوماتوتنظيماهتا  اجلمعيةبطريقة مهنية وواضحة على مناخ اّطالعه 

 على إبراز قدراته ومواهبه تهمساعد. 

 منها بأكرب قدر لالستفادةالعمل، والعمل على توظيف طاقاته وقدراته  ه يفإدماج. 

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

   ت ذاكر  عدم االلتزام بأي حقوق مالية سوى ما يترتب من مصروفات الزمة لتسيري األعمال؛ على س بيل املا ال ال احلص ر

  . سفر أو مصروفات نارية

 واجبات املتطوع:

 اجلمعية. حتددهااليت  بالقوانني واللوائح االلتزام 

 اجلمعية.موارد ، ودوات العمل اليت حبوزتهاجلمعية، واأل يف املعلوماتعلى سرية  املحافظة 

  العمل ضمن فري  واحد، وللعمل التطوعي واالستعداد واملبادرةالتعاون. 

 بأخالقيات املهنة والتعامل معها مباابة العمل الرمسي له كااللتزاملتطوعي بالعمل ا مااللتزا. 

 والفعاليات التطوعية األنشطة يف املشاركة. 

  اآلخرين.التعامل مع حسن 

 .عدم املطالبة بأي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية 

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

 أو أهداف أخرى. ال يستغل موقعه لتحقي  منفعة شخصية 

 



 

 املسؤوليات

أولئ ك  ويش جعالتقييد مب ا ورد فيه ا.  عملية التطوعتطب  هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع األفراد الذين يتولون 

 ك املهين.على توقيع مدونة القواعد األخالقية والسلو يف عملية التطوعالذين ُيستخدمون 

 

 اعتماد جملس اإلدارة

 ذه. وحت ل ه  ....... /....... /.......    ( يف دورت ه )      (  ه ذه السياس ة يف       ) اعتمد جمل س إدارة اجلمعي ة يف االجتم اع 

  املوضوعة سابقا. إدارة املتطوعنيالسياسة حمل مجيع سياسات 

 

 


