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 سياسة إدارة المتطوعين  

 

 مقدمة 

التطوع اليت من شأهنا   املتطوعني واهلدف من عمليةحقوق وواجبات  حتديد  يف  هذه السياسة    تتمثل
 .  بني الطرفني عالقة التنظيم 

 النطاق

املسؤوليات   السياسة  هذه  لألطرافيف  حتدد  احملددة  واملسؤوليات  التطوع  حتقق   عملية  يكفل  مبا 
مبا ال يتعارض مع األنظمة واللوائح املعمول هبا والقرارات والتعليمات الصادرة يف هذا  و   ،األهداف

 الشأن. 

 البيان 

 أنواع التطوع:

 مستمر. أن يكون املتطوع عامالً بشكل  وهو  دائم:  تطوع   .1

 : يعمل لـ  مؤقت: وهو أن يكون التطوعتطوع   .2

 . فرتة زمنية حمددة ▪

 ة. حمددوفعاليات   ةطنشأ ▪

 متقطعة حسب احلاجة.  فرتات  ▪
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 سياسة إدارة المتطوعين  

 

 

 أساليب التطوع: 

 التطوع املستمر: كامل الوقت اليومي.  .1
 .الطرفنيالتطوع اجلزئي: جزء من الوقت حسب االتفاق بني   .2
 .الطرفنيالتطوع املشروط: حسب الشروط املتفق عليها بني   .3

 : ـيقع حتت إدارهتا واشرافها ب تلتزم اجلمعية وكل ما 

 : نيحقوق املتطوع

 تساهم فعلياً يف حتقيق أهداف اجلمعية.   م ابحرتام وثقة وشفافية، وأن جهوده  م التعامل معه .1
 . مواملعلومات الضرورية للقيام مبهامه   وتنظيماهتاضحة على مناخ اجلمعية  بطريقة مهنية ووا  ماّطالعه .2

 . مومواهبه  م على إبراز قدراهت  م مساعدهت .3

املسامهة يف تذليل العقبات والصعاب اليت تواجههم، واستخراج التصاريح الالزمة اليت ختوهلم يف دخول  .4
 مواقع اليت ختدم األنشطة والفعاليات. 

 . ممكن  لالستفادة منها أبكرب قدر  موقدراهت   م يف العمل، والعمل على توظيف طاقاهت  مإدماجه .5

 .بكفاءة وفاعلية  ميام ابملهام املنوطة هبمن الق واليتمكن  هلم تقدمي التوجيه والتدريب   .6

تلتزم .7 األعمال؛ على سبيل اجلمعية    ال  لتسيري  يرتتب من مصروفات الزمة  ما  مالية سوى  أبي حقوق 
 ". لألنشطة والفعاليات  املثال ال احلصر " تذاكر سفر أو مصروفات نثرية 

 : ني واجبات املتطوع
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 حتددها اجلمعية. االلتزام ابلقوانني واللوائح اليت   .1
 ، وموارد اجلمعية. ماحملافظة على سرية املعلومات يف اجلمعية، واألدوات العمل اليت حبوزهت .2

 التعاون واملبادرة واالستعداد للعمل التطوعي، والعمل ضمن فريق واحد.  .3

 .االلتزام ابلعمل التطوعي كااللتزام أبخالقيات املهنة والتعامل معها مبثابة العمل الرمسي له .4

 املشاركة يف األنشطة والفعاليات.  .5

 حسن التعامل مع اآلخرين.  .6

 عدم املطالبة أبي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية. االلتزام ب .7

 على أكمل وجه، وتقبل توجيهات املسؤولني يف اجلمعية.  م هب  ة املنوط  ابألعمالالقيام   .8

املوقع .9 استغالل  أخرى  فعمنالتحقيق    عدم  أهداف  أو  وأهداف   شخصية  التطوع  لعملية  املقرر  غري 
 . اجلمعية وأنشطتها

 املسؤوليات 

االطالع  حتت إدارة واشراف اجلمعية    العاملنيأنشطة اجلمعية وعلى مجيع    علىتطبق هذه السياسة  
.  ع عليهاوالتوقي  الوظيفية  م ومسؤولياهت  مواإلملام وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهت 

الوعي بثقافة ومبادئ السلوك  هذه السياسة وكذلك نشر  نشر    الشؤون اإلدارية واملاليةوعلى إدارة  
 ها.بنسخة من واألقسام  الوظيفي واخالقيات الوظيفة وتزويد مجيع اإلدارات

 املراجع

 السياسة( هذه  األوىليف دورته )  2019لعام    (004)  رقم   اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع 
 .  وهي سارية التطبيق 03/11/2019يف 

 


