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مقدمة 

 َٔ شأْٗا تٓعِٝ اييت ٚتٛضٝح طٝاطات ايتطٛع حتذٜذايغشض َٔ ٖزٙ ايظٝاط١ 

 . الايطشفني ٚتٛضٝح ٚاجبات ٚحكٛم ىحتذٜذ بٗا، ٚريو عٔ طشٜل عالق١اجلُع١ٝباملتطٛعني

النطاق 

. يألطشاف يف ريوٚاملظؤٚيٝات احملذد٠ يع١ًُٝ ايتطٛع حتذد ٖزٙ ايظٝاط١ املظؤٚيٝات ايعا١َ 

 :عأنواع التطو

 .َظتُش  بشهٌاملتطٛع عاَاًل ٜهٕٛ إٔ: تطٛع دا٥ِ -

 : إٔ ٜهٕٛ ايتطٛع إَاٖٚٛ: تطٛع َؤقت -

  احلاج١يفرت٠ ص١َٝٓ حمذد٠ أٚ يفرتات ص١َٝٓ َتكطع١ حظب. 

 فعايٝات حمذد٠جل١ًُ فكط أٚ ٜٔيٓشاط حمذد َٚع . 

 :أساليب التطوع

 .ناٌَ ايٛقت ايَٝٛٞ: ايتطٛع املظتُش -

 .جض٤ َٔ ايٛقت حظب االتفام بني اجلُع١ٝ ٚاملتطٛع: ايتطٛع اجلض٥ٞ -

 .حظب ايششٚط املتفل عًٝٗا بني اجلُع١ٝ ٚاملتطٛع: ايتطٛع املششٚط -

 

 :حقوق المتطوع

 ايتعاٌَ َع٘ باحرتاّ ٚثك١ ٚشفاف١ٝ، ٚإٔ جٗٛدٙ تظاِٖ فعًًٝا يف حتكٝل أٖذاف اجلُع١ٝ. 

  ٘بمهامه ايضشٚس١ٜ يًكٝاّٚاملعًَٛات ٚتٓعُٝاتٗا اجلُع١ٝبطشٜك١ ١َٝٓٗ ٚٚاضخ١ ع٢ً َٓاخ اّطالع. 

 ع٢ً إبشاص قذسات٘ َٚٛاٖب٘تَ٘ظاعذ . 

 َٓٗا بأنرب قذسيالطتفاد٠ ايعٌُ، ٚايعٌُ ع٢ً تٛظٝف طاقات٘ ٚقذسات٘ ٙ يفإدَاج . 

 ِٜب٘ بهفا٠٤ ٚفاع١ًٝباملٗاّ املٓٛط١ ايتٛجٝ٘ ٚايتذسٜب يًُتطٛع يٝتُهٔ َٔ ايكٝاّ تكذ . 

  عذّ االيتضاّ بأٟ حكٛم َاي١ٝ ط٣ٛ َا ٜرتتب َٔ َصشٚفات الص١َ يتظٝري األعُاٍ؛ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ ال احلصش "

 ". تزانش طفش أٚ َصشٚفات ْجش١ٜ
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 :واجبات المتطوع

 حتذدٖااجلُع١ٝ اييت االيتضاَبايكٛاْني ٚايًٛا٥ح. 

 اجلُع١َٝٛاسد ، ٚدٚات ايعٌُ اييت حبٛصت٘املعًَٛاتفٝاجلُع١ٝ، ٚاأل ع٢ً طش١ٜ احملافع١. 

  ٕٚايعٌُ ضُٔ فشٜل ٚاحذ، ٚ يًعٌُ ايتطٛعٞٚاملبادس٠ٚاالطتعذادايتعا. 

 نااليتضاَبأخالقٝات امل١ٓٗ ٚايتعاٌَ َعٗا مبجاب١ ايعٌُ ايشمسٞ ي٘ بايعٌُ ايتطٛعٞ ّااليتضا. 

 ٚايفعايٝات ايتطٛع١ٝاملشاسن١فٝاألْشط١ . 

  ٔاآلخشٜٔايتعاٌَ َع حظ. 

 عذّ املطايب١ بأٟ َظتخكات َاي١ٝ ْتٝج١ األعُاٍ ايتطٛع١ٝ. 

  ٌُاملظؤٚيٝٓفٝاجلُع١ٝتكبٌ تٛجٝٗات ، ٚ ب٘ ع٢ً أنٌُ ٚج٘املٓٛطايكٝاّ بايع. 

 أٚ أٖذاف أخش٣ال ٜظتغٌ َٛقع٘ يتخكٝل َٓفع١ شخص١ٝ . 

المسؤوليات 

ع١ًُٝ ايتطٛعايتكٝٝذ مبا ٚسد تطبل ٖزٙ ايظٝاط١ ضُٔ أْشط١ اجلُع١ٝ ٚع٢ً مجٝع األفشاد ايزٜٔ ٜتٛيٕٛ 

ُٜظتخذَٕٛ .فٝٗا  ع٢ً تٛقٝع َذ١ْٚ ايكٛاعذ األخالق١ٝ ٚايظًٛى يف ع١ًُٝ ايتطٛعٜٚشجع أٚي٦و ايزٜٔ 

. املٗين

 

 اعتماد مجلس اإلدارة

(  يف دٚست٘  (    ) اعتُذ جمًع إداس٠ اجلُع١ٝ يف االجتُاع   .  ......./ ......./    .......ٖزٙ ايظٝاط١ يف  )      

 . املٛضٛع١ طابكاإداس٠ املتطٛعنيٚحتٌ ٖزٙ ايظٝاط١ حمٌ مجٝع طٝاطات 

 


