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مقدمة:
الغــرض مــن هــذه السياســة تحديــد وتوضيــح سياســات التطــوع 
ــا،  ــن به ــة بالمتطوعي ــة الجمعي ــم عالق ــأنها تنظي ــن ش ــي م الت
كال  وحقــوق  واجبــات  وتوضيــح  تحديــد  طريــق  عــن  وذلــك 

الطرفيــن.
النطاق

تحــدد هــذه السياســة المســؤوليات العامــة لعمليــة التطــوع 
والمســؤوليات المحــددة لألطــراف ـفـي ذلــك.
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البيان:
أنواع التطوع:  •

تطوع دائم: أن يكون المتطوع عاماًل بشكل مستمر.
تطوع مؤقت: وهو أن يكون التطوع إما:

لفترة زمنية محددة أو لفترات زمنية متقطعة حسب الحاجة.
لنشاط محدد ومعين فقط أو لجملة فعاليات محددة.

أساليب التطوع:  •
التطوع المستمر: كامل الوقت اليومي.  •
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بيــن  االتفــاق  حســب  الوقــت  مــن  جــزء  الجزئــي:  التطــوع   •
والمتطــوع. الجمعيــة 

بيــن  عليهــا  المتفــق  الشــروط  المشــروط: حســب  التطــوع   •
والمتطــوع. الجمعيــة 

تلتزم الجمعية وكل ما يتبعها على حدة بـ:  •

حقوق المتطوع:
جهــوده  وأن  وشــفافية،  وثقــة  باحتــرام  معــه  التعامــل   •

الجمعيــة. أهــداف  تحقيــق  ـفـي  فعليــًا  تســاهم 
اّطالعــه بطريقــة مهنيــة وواضحــة علــى منــاخ الجمعيــة   •

بمهامــه. للقيــام  الضروريــة  والمعلومــات  وتنظيماتهــا 
مساعدته على إبراز قدراته ومواهبه.  •

طاقاتــه  توظيــف  علــى  والعمــل  العمــل،  ـفـي  إدماجــه   •
قــدر. بأكبــر  منهــا  لالســتفادة  وقدراتــه 

تقديــم التوجيــه والتدريــب للمتطــوع ليتمكــن مــن القيــام   •
وفاعليــة. بكفــاءة  بــه  المنوطــة  بالمهــام 

عــدم االلتــزام بــأي حقــوق ماليــة ســوى مــا يترتــب مــن   •
مصروفــات الزمــة لتســيير األعمــال؛ علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 

” تذاكــر ســفر أو مصروفــات نثريــة”.
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واجبات المتطوع:
تحددهــا  التــي  واللوائــح  بالقوانيــن  االلتــزام   •

. لجمعيــة ا

المحافظــة علــى ســرية المعلومــات فــي الجمعيــة،   •

الجمعيــة. ومــوارد  بحوزتــه،  التــي  العمــل  واألدوات 

التعــاون والمبادرة واالســتعداد للعمــل التطوعي،   •

والعمــل ضمــن فريــق واحــد.

ــات  ــزام بأخالقي ــي كااللت ــل التطوع ــزام بالعم االلت  •

ــه. ــمي ل ــل الرس ــة العم ــا بمثاب ــل معه ــة والتعام المهن

المشاركة في األنشطة والفعاليات التطوعية.  •

حسن التعامل مع اآلخرين.  •

نتيجــة  ماليــة  مســتحقات  بــأي  المطالبــة  عــدم   •

التطوعيــة. األعمــال 

القيــام بالعمــل المنــوط بــه علــى أكمــل وجــه،   •

الجمعيــة. فــي  المســؤولين  توجيهــات  وتقبــل 

ال يســتغل موقعــه لتحقيــق منفعــة شــخصية أو   •

أخــرى. أهــداف 
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المسؤوليات
ــع  ــى جمي ــة وعل ــطة الجمعي ــن أنش ــة ضم ــذه السياس ــق ه تطب
األفــراد الذيــن يتولــون عمليــة التطــوع التقييــد بمــا ورد فيهــا.

ــى  ــوع عل ــة التط ــتخدمون فــي عملي ــن ُيس ــك الذي ــجع أولئ ويش
توقيــع مدونــة القواعــد األخالقيــة والســلوك المهنــي.
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