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 مقدمة

الغرررررره مرررررا ةرررررد  السياسرررررة تحديرررررد وتو ررررريت سياسرررررات التطررررروع التررررر  مرررررا  ررررر ن ا تن ررررري  ع  رررررة الجم يرررررة 

 .  بالمتطوعيا ب ا، ودلك عا طريق تحديد وتو يت واجبات وحقوق ك  الطرفيا

 

 النطاق

 تحدد ةد  السياسة المسؤوليات ال امة ل ملية التطوع والمسؤوليات المحددة لألطراف ف  دلك.

 

 التطوعأنواع 

 تطوع دائ : أا يكوا المتطوع عام ً ب كل مستمر. -

 تطوع مؤ ت: وةو أا يكوا التطوع إما:  -

 لفترة زمنية محددة أو لفترات زمنية متقط ة حسب الحاجة. 
 لن اط محدد وم يا فقط أو لجملة ف اليات محددة. 

 

 أساليب التطوع

 .التطوع المستمر: كامل الو ت اليوم  -

 .ما الو ت حسب االتفاق بيا الجم ية والمتطوعالتطوع الجزئ : جزء  -
 التطوع الم روط: حسب ال روط المتفق علي ا بيا الجم ية والمتطوع. -

 

 حقوق المتطوع

 الت امل م ه باحترا  وثقة و فافية، وأا ج ود  تساة  ف لياً ف  تحقيق أةداف الجم ية. 

  للقيا  بم امه.اّط عه بطريقة م نية ووا حة على مناخ الجم ية وتن يمات ا والم لومات ال رورية 

 .مساعدته على إبراز  دراته ومواةبه 

 .إدماجه ف  ال مل، وال مل على تو يف طا اته و دراته ل ستفادة من ا ب كبر  در 

   المنوطة به بكفاءة وفاعليةتقدي  التوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكا ما القيا  بالم ا. 

  عد  االلتزا  ب ي حقوق مالية سررررو  ما يترتب ما ماررررروفات الزمة لتسرررريير ابعمالل على سرررربيل المثال ال

 ".  الحار " تداكر سفر أو ماروفات نثرية
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 واجبات المتطوع

 .االلتزا  بالقوانيا واللوائت الت  تحددةا الجم ية 

 م ية، وابدوات ال مل الت  بحوزته، وموارد الجم ية.المحاف ة على سرية الم لومات ف  الج 

 .الت اوا والمبادرة واالست داد لل مل التطوع ، وال مل  ما فريق واحد 

 االلتزا  بال مل التطوع  كااللتزا  ب خ  يات الم نة والت امل م  ا بمثابة ال مل الرسم  له. 

 .الم اركة ف  ابن طة والف اليات التطوعية 

  الت امل مع اآلخريا.حسا 

 .عد  المطالبة ب ي مستحقات مالية نتيجة ابعمال التطوعية 

 القيا  بال مل المنوط به على أكمل وجه، وتقبل توجي ات المسؤوليا ف  الجم ية. 

 . ال يستغل مو  ه لتحقيق منف ة  خاية أو أةداف أخر 

 

 المسؤوليات

بفرررراد الرررديا يتولررروا عمليرررة التطررروع التقييرررد بمرررا ورد تطبرررق ةرررد  السياسرررة  رررما أن رررطة الجم يرررة وعلرررى جميرررع ا

وي ررررجع أولئررررك الررررديا يعسررررتخدموا فرررر  عمليررررة التطرررروع علررررى تو يررررع مدونررررة القواعررررد ابخ  يررررة والسررررلوك  في ررررا.

 الم ن .
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