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الغــرض مــن هــذه السياســة تحديــد وتوضيــح سياســات التطــوع التــي مــن شــأنها 
تنظيــم عالقــة الجمعيــة بالمتطوعيــن بهــا، وذلــك عــن طريــق تحديــد وتوضيــح واجبات 

ــن. وحقــوق كال الطرفي

تحــدد هــذه السياســة المســؤوليات العامــة لعمليــة التطــوع والمســؤوليات المحــددة 
لألطــراف فــي ذلــك.

أنواع التطوع:
- تطوع دائم: أن يكون المتطوع عاماًل بشكل مستمر.

- تطوع مؤقت: وهو أن يكون التطوع إما:
· لفترة زمنية محددة أو لفترات زمنية متقطعة حسب الحاجة.

· لنشاط محدد ومعين فقط أو لجملة فعاليات محددة.
أساليب التطوع:

- التطوع المستمر: كامل الوقت اليومي.
- التطوع الجزئي: جزء من الوقت حسب االتفاق بين الجمعية والمتطوع.

- التطوع المشروط: حسب الشروط المتفق عليها بين الجمعية والمتطوع.
تلتزم الجمعية وكل ما يتبعها على حدة بـ:

حقوق المتطوع:
· التعامــل معــه باحتــرام وثقــة وشــفافية، وأن جهــوده تســاهم فعليــًا فــي تحقيــق 

أهداف الجمعية.
- اّطالعــه بطريقــة مهنيــة وواضحــة علــى منــاخ الجمعيــة وتنظيماتهــا والمعلومــات 

الضرورية للقيام بمهامه.
- مساعدته على إبراز قدراته ومواهبه.

- إدماجــه فــي العمــل، والعمــل علــى توظيــف طاقاتــه وقدراتــه لالســتفادة منهــا 
بأكبر قدر.

- تقديــم التوجيــه والتدريــب للمتطــوع ليتمكــن مــن القيــام بالمهــام المنوطــة بــه 
بكفاءة وفاعلية.

- عــدم االلتــزام بــأي حقــوق ماليــة ســوى مــا يترتــب مــن مصروفــات الزمــة لتســيير 
األعمال؛ على سبيل المثال ال الحصر » تذاكر سفر أو مصروفات نثرية«.

مقدمة

النطاق

البيان
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واجبات المتطوع:
· االلتزام بالقوانين واللوائح التي تحددها الجمعية.

· المحافظــة علــى ســرية المعلومــات فــي الجمعيــة، واألدوات العمــل التــي بحوزتــه، 
وموارد الجمعية.

· التعاون والمبادرة واالستعداد للعمل التطوعي، والعمل ضمن فريق واحد.
· االلتــزام بالعمــل التطوعــي كااللتــزام بأخالقيــات المهنــة والتعامــل معهــا بمثابــة 

العمل الرسمي له.
المشاركة في األنشطة والفعاليات التطوعية.

· حسن التعامل مع اآلخرين.
· عدم المطالبة بأي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية.

· القيــام بالعمــل المنــوط بــه علــى أكمــل وجــه، وتقبــل توجيهــات المســؤولين فــي 
الجمعية.

· ال يستغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية أو أهداف أخرى.

تطبــق هــذه السياســة ضمــن أنشــطة الجمعيــة وعلــى جميــع األفــراد الذيــن يتولــون 
عمليــة التطــوع التقييــد بمــا ورد فيهــا.

ويشــجع أولئــك الذيــن ُيســتخدمون فــي عمليــة التطــوع علــى توقيــع مدونــة القواعــد 
األخالقيــة والســلوك المهنــي.

المسؤوليات

اعتمــد مجلــس إدارة الجمعيــة هــذه السياســة فــي االجتمــاع )19-2-47 ( فــي دورتــه 
الثانيــة بتاريــخ 1441/1/9هـــ الموافــق 2019/9/8م وتحــل هــذه السياســة محــل جميــع 

سياســات إدارة المتطوعيــن الموضوعــة ســابقا.

المراجع




