
 

 

 سیاسة إدارة المتطوعین

مقدمة 

 من شأنھا تنظیم التي وتوضیح سیاسات التطوع تحدیدالغرض من ھذه السیاسة 
 وتوضیح واجبات وحقوق تحدید بھا، وذلك عن طریق عالقةالجمعیةبالمتطوعین

 الالطرفین.ك

النطاق 

لألطراف في والمسؤولیات المحددة لعملیة التطوع تحدد ھذه السیاسة المسؤولیات العامة 
. ذلك

البیان 

 ع:أنواع التطو

 . بشكلمستمرالمتطوععامالً  یكون : أنتطوع دائم -
 : أن یكون التطوع إما: وھوتطوع مؤقت -

 الحاجة.لفترة زمنیة محددة أو لفترات زمنیة متقطعة حسب  •
 . فعالیات محددةلجملة فقط أو ینلنشاط محدد ومع •

 أسالیب التطوع:

 التطوع المستمر: كامل الوقت الیومي. -
 التطوع الجزئي: جزء من الوقت حسب االتفاق بین الجمعیة والمتطوع. -
 التطوع المشروط: حسب الشروط المتفق علیھا بین الجمعیة والمتطوع. -

 بـ: الجمعیة وكل ما یتبعھا على حدة تلتزم

 

 



  

 

 

 حقوق المتطوع:

التعامل معھ باحترام وثقة وشفافیة، وأن جھوده تساھم فعلیاً في تحقیق أھداف  •
 الجمعیة.

 والمعلومات وتنظیماتھا الجمعیةبطریقة مھنیة وواضحة على مناخ اّطالعھ  •
 بمھامھ.الضروریة للقیام 

 . على إبراز قدراتھ ومواھبھتھمساعد •
 . منھا بأكبر قدرلالستفادة العمل، والعمل على توظیف طاقاتھ وقدراتھ ه فيإدماج •
 . بھ بكفاءة وفاعلیةبالمھامالمنوطة التوجیھ والتدریب للمتطوع لیتمكن من القیام تقدیم •
عدم االلتزام بأي حقوق مالیة سوى ما یترتب من مصروفات الزمة لتسییر األعمال؛  •

 على سبیل المثال ال الحصر " تذاكر سفر أو مصروفات نثریة". 

 واجبات المتطوع:

 تحددھاالجمعیة. التي االلتزامبالقوانین واللوائح •
موارد ، ودوات العمل التي بحوزتھالمعلوماتفیالجمعیة، واأل على سریة المحافظة •

 الجمعیة.
 .العمل ضمن فریق واحد، و للعمل التطوعيوالمبادرةواالستعدادالتعاون  •
كااللتزامبأخالقیات المھنة والتعامل معھا بمثابة العمل  بالعمل التطوعي مااللتزا •

 .الرسمي لھ
 . والفعالیات التطوعیةالمشاركةفیاألنشطة •
 اآلخرین.التعامل مع حسن  •
 عدم المطالبة بأي مستحقات مالیة نتیجة األعمال التطوعیة. •
 المسؤولینفیالجمعیة.تقبل توجیھات ، و بھ على أكمل وجھالمنوطالقیام بالعمل  •
  أو أھداف أخرى.ال یستغل موقعھ لتحقیق منفعة شخصیة •

المسؤولیات 

عملیة التطوع تطبق ھذه السیاسة ضمن أنشطة الجمعیة وعلى جمیع األفراد الذین یتولون 
 التقیید بما ورد فیھا.

 على توقیع مدونة القواعد األخالقیة في عملیة التطوعویشجع أولئك الذین ُیستخدمون 
والسلوك المھني. 


