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 ملتطوعنيا إدارة ةيلآ

  مقدمة

حتديد وتوضيح سياسات التطوع اليت من شأا تنظيم عالقة اجلمعية باملتطوعني ا، وذلك عن طريق الئحة الغرض من هذه ال

  .حتديد وتوضيح واجبات وحقوق كال الطرفني

  النطاق

  املسؤوليات العامة لعملية التطوع واملسؤوليات احملددة لألطراف يف ذلك ،البيانالئحة حتدد هذه ال

  :أنواع التطوع

  .أن يكون املتطوع عامًال بشكل مستمر: تطوع دائم

  :وهو أن يكون التطوع إما: تطوع مؤقت

  .لفرتة زمنية حمددة أو لفرتات زمنية متقطعة حسب احلاجة• 

  .حمدد ومعني فقط أو جلملة فعاليات حمددة لنشاط• 

  :أساليب التطوع

  .كامل الوقت اليومي: التطوع املستمر

  .جزء من الوقت حسب االتفاق بني اجلمعية واملتطوع: التطوع اجلزئي

  .حسب الشروط املتفق عليها بني اجلمعية واملتطوع: التطوع املشروط
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  :ق املتطوعتلتزم اجلمعية وكل ما يتبعها على حدة حبقو

  .التعامل معه باحرتام وثقة وشفافية، وأن جهوده تساهم فعلياً يف حتقيق أهداف اجلمعية• 

  .اّطالعه بطريقة مهنية وواضحة على مناخ اجلمعية وتنظيماا واملعلومات الضرورية للقيام مبهامه• 

  .مساعدته على إبراز قدراته ومواهبه• 

  .يف طاقاته وقدراته لالستفادة منها بأكرب قدرإدماجه يف العمل، والعمل على توظ• 

  .تقدمي التوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام باملهام املنوطة به بكفاءة وفاعلية• 

تذاكر سفر أو " عدم االلتزام بأي حقوق مالية سوى ما يرتتب من مصروفات الزمة لتسيري األعمال؛ على سبيل املثال ال احلصر • 

  ".نثريةمصروفات 

  :واجبات املتطوع

  .االلتزام بالقوانني واللوائح اليت حتددها اجلمعية• 

  .احملافظة على سرية املعلومات يف اجلمعية، وأدوات العمل اليت حبوزته، وموارد اجلمعية• 

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

  .كااللتزام بأخالقيات املهنة والتعامل معها مبثابة العمل الرمسي لهااللتزام بالعمل التطوعي  • 

  .املشاركة يف األنشطة والفعاليات التطوعية• 

  .حسن التعامل مع اآلخرين• 

  .عدم املطالبة بأي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية• 

  . اجلمعيةالقيام بالعمل املنوط به على أكمل وجه، وتقبل توجيهات املسؤولني يف• 
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  .ال يستغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية أو أهداف أخرى• 

  املسؤوليات

  .ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع األفراد الذين يتولون عملية التطوع التقييد مبا ورد فيهاالئحة تطبق هذه ال

  .لوك املهينويشجع أولئك الذين ُيستخدمون يف عملية التطوع على توقيع مدونة القواعد األخالقية والس

  

  املراجع

 . هـ ٦/٥/١٤٤١م بتاريخ  ٢٠٢٠لعام )  ١( يف االجتماع رقم الئحة اعتمد جملس إدارة اجلمعية هذه ال

  

  اعتماد جملس اإلدارة

  .هـ٦/٥/١٤٤١م بتاريخ  ٢٠٢٠لعام )  ١( باجلمعية يف اجتماع جملس اإلدارة جبلسته  رقم  إدارة المتطوعينالئحة مت اعتماد 

  

  

 

 


