


تم اعتماد السياسات واإلجراءات الواردة في  الييليم  يب   يم 
 جلس إدارة جمعيي  ال ير الرير ي  فيالقو لل وتلتيار إدارة 
الجمعي  فمراجع  هذه السياسات واإلجراءات وتحي ثها فشيلم 

.دوري فما  تواكب  ع المستجيات و تماشى  ع أهيافها



:تمهيي 
ب تهيف هذه السياس  تحي ي وتوضيح سياسات التطوع الت   ي

شأنها تنظيم عال   الجمعيي  فيالمتطوعيب فهياذ و لي  عيب 
.الطرفيبطر ل تحي ي وتوضيح واج ات وحقوق كال 

:النطاق
تحيييد هييذه السياسيي  المسييلوليات العا يي  لعملييي  التطييوع 

.والمسلوليات المحيدة لألطراف ف   ل 

:ال يان
:أنواع التطوع

.أن  لون المتطوع عا الً فشلم  ستمر: تطيوع دائيم•
:وهو أن  لون التطوع إ ا: تطوع  ل ت•

o لقترة ز ني   حيدة أو لقترات ز ني   تقطع  حسيب
.الحاج 

oلنشاط  حيد و عيب فقط أو لجمل  فعاليات  حيدة.

:أساليب التطوع
.كا م الو ت اليو  : المستمرالتطيوع •
جاء  يب الو يت حسيب ااتقياق فييب : الجائ التطييوع •

.الجمعي  والمتطوع
حسيب الشيروط المتقيل عليهيا فييب : التطوع المشيروط•

.الجمعي  والمتطوع



:الجمعي  وكم  ا  ت عها على حية فيتلتار 
:حقوق المتطوع

التعا م  عه فاحترار وثق  وشقافي ذ وأن جهوده تسياهم فعليياً في  •
.تحقيل أهياف الجمعي 

اطّالعه فطر ق   هني  وواضيح  عليى  نيال الجمعيي  وتنظيماتهيا •
.والمعلو ات الضرور   للقيار فمها ه

. ساعيته على إفراز  يراته و واه ه•
إد اجه ف  العممذ والعمم على توظيي  طا اتيه و يراتيه لالسيتقادة •

. نها فأك ر  ير
تقي م التوجييه والتيير ب للمتطيوع لييتملب  يب القييار فالمهيار •

.المنوط  فه فلقاءة وفاعلي 
عير االتاار فأي حقوق  الي  سوى  ا  ترتب  ب  صيروفات از ي  •

تيذاكر سيقر أو ” لتسيير األعمال؛ عليى سي يم المثيال ا الحصير 
.” صروفات نثر  

:واجبات المتطوع
.االتاار فالقوانيب واللوائح الت  تحيدها الجمعي •
المحافظ  على سر   المعلو ات ف  الجمعيي ذ واألدوات العميم التي  •

.فحوزتهذ و وارد الجمعي 
التعاون والم ادرة وااستعياد للعمم التطوع ذ والعميم ضيمب فر يل •

.واحي
ا االتاار فالعمم التطوع  كاالتاار فأخال يات المهن  والتعا م  عهي•

.فمثاف  العمم الرسم  له
.المشارك  ف  األنشط  والقعاليات التطوعي •
.حسب التعا م  ع اآلخر ب•
.عير المطال   فأي  ستحقات  الي  نتيج  األعمال التطوعي •
القيييار فالعمييم المنييوط فييه علييى أكمييم وجييهذ وتق ييم توجيهييات •

.المسلوليب ف  الجمعي 
.ا  ستغم  و عه لتحقيل  نقع  شرصي  أو أهياف أخرى•



:المسلوليات

اد تط ل هذه السياس  ضمب أنشط  الجمعي  وعلى جميع األفير
.الذ ب  تولون عملي  التطوع التقييي فما ورد فيها

و شجع أولئ  الذ ب  ُستري ون في  عمليي  التطيوع عليى 
.تو يع  يون  القواعي األخال ي  والسلوك المهن 

المراجع
اعتمي  جلس إدارة الجمعي  هذه السياس  في  المحضير ر يم 
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