
 
 
  

 سياسة إدارة المتطوعين 
 طوعية لخدمة المجتمع في جازانمعين الت

 



  

Page 1 of 3 
 

 

 

 جدول المحتويات
 2 ................................................................................................................................ مقدمة

 2 ............................................................................................................................... النطاق

 2 ...................................................................................................................... أنواع التطوع:

 2 .................................................................................................................... أساليب التطوع:

 2 ................................................................................................................... حقوق المتطوع:

 3 ................................................................................................................. واجبات المتطوع:

 3 ......................................................................................................................... المسؤوليات

 3 ............................................................................................................. اعتماد مجلس اإلدارة

 

 

  



  

Page 2 of 3 
 

 مقدمة

 الجمعيرررررة عالقرررررةمرررررن  ررررر ن ا تن ررررري   التررررريوتوضررررريس سياسرررررات التطررررروع  تحديررررردالغررررر ه مرررررن ةررررر   السياسرررررة 

 . الط فين الوتوضيس واجبات وحقوق ك تحديدب ا، وذلك عن ط يق  بالمتطوعين

 النطاق

 .لألط اف في ذلكوالمسؤوليات المحددة لعملية التطوع تحدد ة   السياسة المسؤوليات العامة 

 ع:أنواع التطو

 .مستم  بشكل عامالا  المتطوعيكون  : أنتطوع دائ  -

  :أن يكون التطوع إما : وةوتطوع مؤقت -

  الحاجةلفت ة زمنية محددة أو لفت ات زمنية متقطعة حسب. 
 فعاليات محددة لجملةفقط أو  ينلنشاط محدد ومع. 

 أساليب التطوع:

 .التطوع المستم : كامل الوقت اليومي -

 .التطوع الجزئي: جزء من الوقت حسب االتفاق بين الجمعية والمتطوع -
 التطوع المش وط: حسب الش وط المتفق علي ا بين الجمعية والمتطوع. -

 

 :حقوق المتطوع

  ،ا في تحقيق أةداف الجمعيةالتعامل معه باحت ام وثقة و فافية  .وأن ج ود  تساة  فعليا
  بم امه. للقيامالض ورية  والمعلوماتوتن يمات ا  الجمعيةبط يقة م نية وواضحة على مناخ اّطالعه 

 على إب از قدراته ومواةبه تهمساعد. 
 من ا ب كب  قدر لالستفادةالعمل، والعمل على توظيف طاقاته وقدراته  ه فيإدماج. 

  به بكفاءة وفاعلية المنوطة بالم امالتوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام  تقدي. 

  عدم االلتزام ب ي حقوق مالية سررررروي ما يت تب من متررررر وفات الزمة لتسررررريي  ا عمالا على سررررربيل الم ال ال

 ". الحت  " ت اك  سف  أو مت وفات ن  ية
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 واجبات المتطوع:

 الجمعية. تحددةاالتي  بالقوانين واللوائس االلتزام 

 الجمعية.موارد ، ودوات العمل التي بحوزتهالجمعية، وا  في المعلوماتعلى س ية  المحاف ة 

  العمل ضمن ف يق واحد، وللعمل التطوعي واالستعداد والمبادرةالتعاون. 

 له ب خالقيات الم نة والتعامل مع ا بم ابة العمل ال سمي كااللتزامبالعمل التطوعي  مااللتزا. 

 والفعاليات التطوعية ا نشطة في المشاركة. 

  اآلخ ين.التعامل مع حسن 

 .عدم المطالبة ب ي مستحقات مالية نتيجة ا عمال التطوعية 

  الجمعية في المسؤولينتقبل توجي ات ، وبه على أكمل وجه المنوطالقيام بالعمل. 

 أو أةداف أخ ي. ال يستغل موقعه لتحقيق منفعة  ختية 

 

 المسؤوليات

 التقييررد بمررا ورد في ررا. عمليررة التطرروعتطبررق ةرر   السياسررة ضررمن أنشررطة الجمعيررة وعلررى جميررع ا فرر اد الرر ين يتولررون 

 على توقيع مدونة القواعد ا خالقية والسلوك الم ني. في عملية التطوعويشجع أولئك ال ين يُستخدمون 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة

. وتحرررل ةررر    1442 /04 /23    ةررر   السياسرررة فررري    1دورتررره   10فررري عد مجلرررس إدارة الجمعيرررة فررري االجتمرررااعتمررر

  الموضوعة سابقا. إدارة المتطوعينالسياسة محل جميع سياسات 

 


