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 مقدمة 

ذررررس ارررريم ا تم رررري   الترررر وتوضرررريا سياسررررا  التطرررروع  تحديرررردالغررررر  ذررررس ارررر   السياسررررة 

وتوضررريا واجبرررا  وح رررو   تحديررردب ررراذ و لرررر عرررس طريررر   برررالذتطوعيس الجذعيرررة عالقرررة

 .  الطرفيس الك

 النطاق 

 . لألطراف ف   لروالذسؤوليا  الذحددة لعذلية التطوع تحدد ا   السياسة الذسؤوليا  العاذة 

 أنواع التطوع: 

 . ذستذر باكل عاذالا  الذتطوع يكوس   : أستطوع دائ   -

  :أس يكوس التطوع إذا : واوتطوع ذؤق  -

 . الحاجةلفترة زذمية ذحددة أو لفترا  زذمية ذت طعة حسب  •

 .  فعاليا  ذحددة  لجذلةف ط أو   يسلمااط ذحدد وذع •

 أساليب التطوع: 

 . التطوع الذستذر: كاذل الوق  اليوذ  -
 . التطوع الجزئ : جزء ذس الوق  حسب االتفا  بيس الجذعية والذتطوع -
 لجذعية والذتطوع. التطوع الذاروط: حسب الاروط الذتف  علي ا بيس ا  -

 

 حقوق المتطوع: 

ا ف  تح ي  أاداف الجذعية •  .التعاذل ذعه باحترا  وث ة وافافيةذ وأس ج ود  تساا  فعليا
  الضرررورية لل يا   والذعلوذا وتم يذات ا   الجذعيةبطري ة ذ مية وواضررحة علم ذما  اّطالعه  •

 بذ اذه.

 .علم إبراز قدراته وذواابه  تهذساعد •
 .ذم ا بيكبر قدر  لالستفادة العذلذ والعذل علم تو يف طاقاته وقدراته  ه ف إدذاج •

 .به بكفاءة وفاعلية  الذموطة  بالذ ا  التوجيه والتدريب للذتطوع ليتذكس ذس ال يا     ت دي   •

األعذال؛ علم عد  االلتزا  بيي ح و  ذالية سررروا ذا يترتب ذس ذفرررروفا  الزذة لتسررريير   •

 ".  سبيل الذثال ال الحفر " ت اكر سفر أو ذفروفا  مثرية

 واجبات المتطوع: 

 الجذعية.  تحددااالت     بال واميس واللوائا  االلتزا   •

 الجذعية.ذوارد ذ ودوا  العذل الت  بحوزتهالجذعيةذ واأل ف   الذعلوذا علم سرية   الذحاف ة •

 .العذل ضذس فري  واحدذ وللعذل التطوع   واالستعداد  والذبادرة التعاوس   •
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 .بيخالقيا  الذ مة والتعاذل ذع ا بذثابة العذل الرسذ  له كااللتزا بالعذل التطوع    االلتزا •

 .والفعاليا  التطوعية  األماطة ف  الذااركة •

 اآلخريس.التعاذل ذع حسس   •

 عد  الذطالبة بيي ذستح ا  ذالية متيجة األعذال التطوعية. •

 .الجذعية ف   الذسؤوليست بل توجي ا   ذ وبه علم أكذل وجه  الذموطلعذل ال يا  با •

 أو أاداف أخرا.  ال يستغل ذوقعه لتح ي  ذمفعة اخفية •

 

 : المسؤوليات 

 عذليررة التطرروعتطبرر  ارر   السياسررة ضررذس أماررطة الجذعيررة وعلررم جذيررع األفررراد الرر يس يتولرروس 

علررم توقيررع ذدومررة  فرر  عذليررة التطرروعوياررجع أولئررر الرر يس يوسررتخدذوس  الت ييررد بذررا ورد في ررا.

 ال واعد األخالقية والسلور الذ م .

 

 :  اعتماد مجلس اإلدارة

الموافق   هـ(16/02/1444م المنعقد بتاريخ )2022( لعام 13تم اعتمادها في اجتماع مجلس اإلدارة رقم ) -
 م( 12/09/2022)
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