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 مقدمة

الترررررررن مرررررررن  ررررررر ن ا الغرررررررذه مرررررررن دررررررريح السياسرررررررة  حديرررررررد و و ررررررري  سياسرررررررات التطررررررروع 

 نظررررررررريج عيةرررررررررة الجم،يرررررررررة قرررررررررالمتطوعين ق رررررررررا  و لررررررررر  عرررررررررن  ذيررررررررر   حديرررررررررد و و ررررررررري  

 .  واجبات وحقوق كي الطذفين

 النطاق

فن   لأل ذاف  المحددة  والمسؤوليات  التطوع  ل،ملية  ال،امة  المسؤوليات  السياسة  ديح   حدد 

  ل .

 أنواع التطوع:

 مستمذ. طوع دائج: أن يكون المتطوع عامًي قشكل  -

  طوع مؤةت: ودو أن يكون التطوع إما:   -

 . لفتذة زمنية محددة أو لفتذات زمنية متقط،ة حسب الحاجة •
 .لنشاط محدد وم،ين فقط أو لجملة ف،اليات محددة •

 أساليب التطوع:

 . التطوع المستمذ: كامل الوةت اليومن -

 . والمتطوع التطوع الجزئن: جزء من الوةت حسب اال فاق قين الجم،ية  -
 التطوع المشذوط: حسب الشذوط المتف  علي ا قين الجم،ية والمتطوع. -

 حقوق المتطوع:

الت،ررامررل م،ررر قرراحتذاش وفقررة و رررررررفررافيررة  وأن ج ودح  سررررررررادج ف،ليررًا فن  حقي  أدررداف   •

 .الجم،ية
اّ يعر قطذيقة م نية ووا رررررحة علخ منام الجم،ية و نظيما  ا والم،لومات الةرررررذورية  •

 .للقياش قم امر

 مساعد ر علخ إقذاز ةدرا ر وموادبر. •

 إدماجر فن ال،مل  وال،مل علخ  وظيف  اةا ر وةدرا ر ليستفادة من ا ق كبذ ةدر. •

 . قديج التوجير والتدريب للمتطوع ليتمكن من القياش قالم اش المنو ة قر قكفاءة وفاعلية •

يذ األعمال؛ علخ عدش االلتزاش ق ي حقوق مالية سررررروي ما يتذ ب من مترررررذوفات الزمة لتسررررري •

 ". سبيل المثال ال الحتذ "  ياكذ سفذ أو متذوفات نثذية



 

 واجبات المتطوع:

 االلتزاش قالقوانين واللوائ  التن  حدددا الجم،ية. •

المحررافظررة علخ سرررررررذيررة الم،لومررات فن الجم،يررة  واألدوات ال،مررل التن قحوز ررر  وموارد  •

 الجم،ية.

 لل،مل التطوعن  وال،مل  من فذي  واحد.الت،اون والمبادرة واالست،داد   •

 .االلتزاش قال،مل التطوعن كااللتزاش ق خيةيات الم نة والت،امل م، ا قمثاقة ال،مل الذسمن لر •

 المشاركة فن األنشطة والف،اليات التطوعية. •

 حسن الت،امل مع اآلخذين. •

 عدش المطالبة ق ي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية. •

 .،مل المنوط قر علخ أكمل وجر  و قبل  وجي ات المسؤولين فن الجم،يةالقياش قال •

 ال يستغل موة،ر لتحقي  منف،ة  ختية أو أدداف أخذي. •

 المسؤوليات

 طبرررر  درررريح السياسررررة  ررررمن أنشررررطة الجم،يررررة وعلررررخ جميررررع األفررررذاد الرررريين يتولررررون عمليررررة 

عمليررررة التطرررروع علررررخ التطرررروع التقييررررد قمررررا ورد في ررررا. ويشررررجع أوليرررر  الرررريين ي سررررتخدمون فررررن 

  وةيع مدونة القواعد األخيةية والسلوك الم نن.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة

 ج اعتماد سياسة آلية إدارة المتطوعين قالجم،ية فن اجتماع مجلس اإلدارة قجلستر الثانية  

 ش 1/3/2021در المواف  1442/ 17/7المن،قدة قتاريخ 
 


