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 (1557ترخيص رقم )

 :  مقدمة 

  عالقةمن شأنها تنظيم  التي وتوضيح سياسات التطوع  تحديدالغرض من هذه السياسة 

 الطرفني.   ال وتوضيح واجبات وحقوق ك تحديدبها، وذلك عن طريق  باملتطوعني الجمعية

 :   النطاق

لألطراف يف  واملسؤوليات املحددة لعملية التطوع تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة  

 . ذلك

 :  البيان

 ع: أنواع التطو

 . يف الجمعية مستمر بشكل  عامالا  املتطوعيكون  : أنتطوع دائم -

   :أن يكون التطوع إما  : وهو تطوع مؤقت  -

 الحاجة. لفرتة زمنية محددة أو لفرتات زمنية متقطعة حسب   •

 .فعاليات محددة لجملةفقط أو  نيلنشاط محدد ومع  •

 أساليب التطوع: 

 جمعية واملتطوع. التطوع املرشوط: حسب الرشوط املتفق عليها بني ال -
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 بـ: الجمعية  تلتزم

 حقوق املتطوع: 

التعامل معه باحرتام وثقة وشفافية، وأن جهوده تساهم فعلياا يف تحقيق أهداف   •

 الجمعية. 

الرضورية   واملعلوماتوتنظيامتها  الجمعيةبطريقة مهنية وواضحة عىل مناخ اطاّلعه  •

 مبهامه. للقيام 

 . عىل إبراز قدراته ومواهبه  تهمساعد •

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

به بكفاءة   املنوطة باملهامالتوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام  تقديم •

 .وفاعلية 

 ل؛  عدم االلتزام بأي حقوق مالية سوى ما يرتتب من مرصوفات الزمة لتسيري األعام •

 

 واجبات املتطوع: 

 الجمعية.  تحددهاالتي  بالقوانني واللوائح  االلتزام •

موارد  ، و دوات العمل التي بحوزتهالجمعية، واأل  يف املعلوماتعىل رسية   املحافظة •

 الجمعية. 

 . العمل ضمن فريق واحد، و للعمل التطوعي واالستعداد واملبادرةالتعاون  •

بأخالقيات املهنة والتعامل معها مبثابة العمل  كااللتزامبالعمل التطوعي  مااللتزا •

 .الرسمي له 

 . والفعاليات التطوعية األنشطة يف املشاركة •

 اآلخرين. التعامل مع حسن  •

 عدم املطالبة بأي مستحقات مالية نتيجة األعامل التطوعية.  •

 الجمعية.  يف  املسؤولنيتقبل توجيهات ، و به عىل أكمل وجه املنوطلعمل القيام با •

 أو أهداف أخرى. ال يستغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية •

 املسؤوليات 
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  عملية التطوع تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع األفراد الذين يتولون 

 التقييد مبا ورد فيها. 

عىل توقيع مدونة القواعد األخالقية   يف عملية التطوعويشجع أولئك الذين يُستخدمون 

 والسلوك املهني. 


