
�   س�اسة إدارة المتطوع��

  مقدمة

�  التط�ع  س�اسات  وتوضيح  تحد�د  الس�اسة  هذە  من  الغرض
  تنظ�م  شأنها  من  ال��

�  الجمع�ة  عالقة   واج�ات  وتوضيح  تحد�د  ط��ق  عن  وذلك  بها،  �المتطوع��
. �   وحقوق �ال الطرف��

  النطاق

  المحددة  والمسؤول�ات  التط�ع  لعمل�ة  العامة  المسؤول�ات  الس�اسة  هذە  تحدد
� ذلك.

  لألطراف ��

  الب�ان

  أنواع التط�ع:

  تط�ع دائم: أن �كون المتط�ع عامً� �ش�ل مستمر.  -

  تط�ع مؤقت: وهو أن �كون التط�ع إما:  -

ات زمن�ة متقطعة حسب  · ة زمن�ة محددة أو لف��   الحاجة.  لف��

� فقط أو لجملة فعال�ات محددة.  ·   ل�شاط محدد ومع��

  أسال�ب التط�ع:

-  .   التط�ع المستمر: �امل الوقت اليو��

-  � : جزء من الوقت حسب االتفاق ب�� �
  الجمع�ة والمتط�ع.  التط�ع الجز��

وط:  التط�ع  - وط  حسب  الم�� �  عليها  المتفق  ال��   الجمع�ة  ب��
  والمتط�ع.

م الجمع�ة و�ل ما ي��عها ع� حدة �ـ: �   تل��
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  حقوق المتط�ع:

ام  معه  التعامل  ·   �ساهم  جهودە  وأن  وشفاف�ة،  وثقة  �اح��
�
�  فعل�ا

  تحقيق  ��
  أهداف الجمع�ة.

  وتنظ�ماتها  الجمع�ة  مناخ  ع�  وواضحة  مهن�ة  �ط��قة  اّطالعه  ·
ور�ة للق�ام �مهامه.   والمعلومات ال��

  مساعدته ع� إبراز قدراته ومواه�ه.  ·

�  إدماجه  ·
  منها  لالستفادة  وقدراته  طاقاته  توظ�ف  ع�  والعمل  العمل،  ��

  �أ��� قدر.

  المنوطة  �المهام  الق�ام  من  ليتمكن  للمتط�ع  والتدر�ب  التوج�ه  تقد�م  ·
  �ه �كفاءة وفاعل�ة.

ام  عدم  · � تب  ما  سوى  مال�ة  حقوق  �أي  االل��   الزمة  م�وفات  من  ي��
  م�وفات  أو  سفر  تذا�ر  "  الح�  ال  المثال  س��ل  ع�  األعمال؛  ل�سي��

�ة".   ن��

  واج�ات المتط�ع:

� تحددها الجمع�ة.  ·
� واللوائح ال�� ام �القوان�� �   االل��

�  المعلومات  ��ة  ع�  المحافظة  ·
�  العمل  واألدوات  الجمع�ة،  ��

  ال��
  �حوزته، وموارد الجمع�ة.

،  للعمل  واالستعداد  والم�ادرة  التعاون  ·   ف��ق  ضمن  والعمل  التطو��
  واحد.

ام  · � ام  التطو��  �العمل  االل�� �   معها  والتعامل  المهنة  �أخالق�ات  �االل��
  �مثا�ة العمل الرس�� له.

� األ�شطة والفعال�ات التطوع�ة.  ·
  المشاركة ��
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  حسن التعامل مع اآلخ��ن.  ·

  التطوع�ة.  عدم المطال�ة �أي مستحقات مال�ة ن��جة األعمال  ·

�  توجيهات  وتق�ل  وجه،  أ�مل  ع�  �ه  المنوط  �العمل  الق�ام  ·   المسؤول��
� الجمع�ة.

��  

  أخرى.  ال �ستغل موقعه لتحقيق منفعة شخص�ة أو أهداف  ·

  المسؤول�ات

  يتولون  الذين  األفراد  جميع  وع�  الجمع�ة  أ�شطة  ضمن  الس�اسة  هذە  تطبق
  عمل�ة التط�ع التقي�د �ما ورد فيها.

�  ُ�ستخدمون  الذين  أولئك  و�شجع
  القواعد  مدونة  توقيع  ع�  التط�ع  عمل�ة  ��

. �
  األخالق�ة والسلوك المه��

  المراجع

�  الجمع�ة  إدارة  مجلس  اعتمد
�  )  (األول  االجتماع  ��

  هذە  )  الثالثة  (  دورته  ��
�  الس�اسة

  إدارة  س�اسات  جميع  محل  الس�اسة  هذە  وتحل  . 06/09/1443   ��
� الموضوعة سا�قا.   المتطوع��
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