
سياسة
إدارة المتطوعين  

 

مسجلة في وزارة الموارد البشرية
 والتنميــة االجتماعيــة بـــرقـــم (٧٤)
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 : قدمةم
عاللرررريهالةذ ترررريههالغررررن هذررررسهاررررحدهالوتوورررريهساتتررررته س تررررتشهوتووررررو هالس رررر  هالسرررر هذررررسه رررر   وهس  ررررت 

ه. حلنهعسه نتكهساتتته س تتشه اةبو ه ام قهكالهال نفتسههبولذس  عتسهب وه

 : النطاق
ه.ل ذلتيهالس   ه ذوؤ لتو هالذاتتةهلأل نافهف هحلنههال وذيهالذوؤ لتو هالوتوويهاحدهساتت

 البيان :

 أنىاع التطىع : 
 أٌ ٚكٌٕ انًخطٕع ػايالً بشكم يسخًز . حطٕع دائى :  .1

 حطٕع يؤلج : ْٕٔ أٌ ٚكٌٕ انخطٕع إيا :   .2

 حسب انحاجت . يخمطؼتنفخزة سيُٛت يحذدِ أٔ نفخزاث سيُٛت 

 . أٔ نجًهت فؼانٛاث يحذدةنُشاط يحذد ٔيؼٍٛ فمظ 
 

 أساليب التطىع : ه
 الس   هالذوسذنه:هكوذلهال ل هالت ذ ه. .1

 الس   هالةزئ ه:هةزءهذسهال ل هاوبهاالسفوقهبتسهالةذ تيه الذس   ه. .2

 الس   هالذ ن  ه:هاوبهال ن  هالذسفكهعلت وهبتسهالةذ تيه الذس   ه. .3
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 تلتزم اجلمعية وكل ما يتبعها على حده بـ : 
 حقوق املتطوع :

 ٔأٌ جٕٓدِ حساْى فؼهٛاً فٙ ححمٛك أْذاف انجًؼٛت . باحخزاو ٔثمّ ٔشفافٛتانخؼايم يؼّ  .1

 ٔاضحّ ػهٗ يُاخ انجًؼٛت ٔحُظًٛاحٓا ٔانًؼهٕياث انضزٔرٚت نهمٛاو بًٓايّ . اطالػّ بطزٚمت يُّٓٛ ٔ .2

 يساػذحّ ػهٗ إبزاس لذراحّ ٔيٕاْبّ . .3

 حٕظٛف طالاحّ ٔلذراحّ نالسخفادة يُٓا بأكبز لذر .إدياجّ فٙ انؼًم ، ٔانؼًم ػهٗ  .4

 بّ بكفاءة ٔفاػهّٛ . انًُٕطتحمذٚى انخٕجّٛ ٔانخذرٚب نهًخطٕع نٛخًكٍ يٍ انمٛاو بانًٓاو  .5

ػهٗ سبٛم انًثال ال انحصز " السيّ نخسٛٛز االػًال ػذو االنخشاو بأ٘ حمٕق يانّٛ سٕٖ يا ٚخزحب يٍ يصزٔفاث  .6

 ّٚ " .  حذاكز سفز أٔ يصزٔفاث َثز
ه

 واجبات املتطوع : 
 االلسزا هبولم ا تسه الل ائشهالس هساتتاوهالةذ تيه. .1

  ذ انتهالةذ تيه.هعلىهونتيهالذ ل ذو هف هالةذ تيه األت ا هال ذلهالس هبا زسهالذاوف يه .2

  ال ذلهتذسهفنتكه ااته.وتنةه االوس تاتهلل ذلهالس  ع هالس و سه الذبه .3

 يم يؼٓا بًثابت انؼًم انزسًٙ نّ كاالنخشاو بأخاللٛاث انًُٓت ٔانخؼااالنخشاو بانؼًم انخطٕػٙ  .4

 انًشاركت فٙ األَشطت ٔانفؼانٛاث انخطٕػٛت . .5

 حسٍ انخؼايم يغ االخزٍٚ . .6

  ػذو انًطانبت با٘ يسخحماث يانٛت َخٛجت االػًال انخطٕػٛت . .7

 نجًؼٛت .انمٛاو بانؼًم انًُٕط بّ ػهٗ أكًم ٔجّ ، ٔحمبم حٕجٛٓاث انًسؤٔنٍٛ فٙ ا .8

 ال ٚسخغم يٕلؼّ نخحمٛك يُفؼت شخصٛت أٔ أْذاف أخزٖ . .9
 

 : املسؤوليات
ه

لتيهالس   هالسمتتتهبذوه نتهاالفناتهالحتسهتس ل سهعذ علىهةذتعههةذ تيهفسوةهثمتفس بكهاحدهالوتوويهتذسهأ   يه

 األخاللتيه الول نهالذ   ه. ت ةعهأ لئنهالحتسهتُوسختذ سهف هعذلتيهالس   هعلىهس لتعهذت  يهالم اعتهب وه

 املراجع :
  و 77/72/2722 ٕٚو االثٍُْٛذِ انسٛاست فٙ ( انطارئ االٔل)فٙ االجخًاع  جًؼٛت فخاة ثمٛفاػخًذ يجهس إدارة 

 ٔححم ْذِ انسٛاست يحم جًٛغ سٛاساث جًغ انخبزػاث انًٕضٕػت سابما. 
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