
حقوق المتطوع
1. للمتطــوع الحــق فــي اختيــار العمــل الــذي يتطــوع بأدائــه مــا دام مؤهــا لــه، ولــه الحــق فــي تحديــد الوقــت المناســب 

بمــا يتــاءم مــع أوقــات عملــه أو دراســته.

ــن  ــون ضم ــرط أال تك ــا بش ــي أدائه ــب ف ــن يرغ ــم يك ــه إذا ل ــند إلي ــد تس ــة ق ــض أي مهم ــي رف ــق ف ــوع الح 2. للمتط

المهــام المتفــق عليهــا أثنــاء التزامــه بالفرصــة التطوعيــة.

3. للمتطوع الحق في أن يحترم، ويعامل كعضو من أعضاء فريق عمل اللجنة.

4. للمتطوع الحق في أن توفر له بيئة عمل آمنة، ويتوفر له فيها الدعم متى احتاج إليه.

5. للمتطوع الحق في أن تسمع أفكاره، واقتراحاته، وتؤخذ في االعتبار.

6. للمتطوع الحق في أن يقر بأعماله، ومجهوداته ويشكر عليها، ويظهر له التقدير.

7. للمتطوع الحق في أن يعطى توجيهات واضحة فيما يتعلق باألعمال، والمهام التي يؤديها كمتطوع.

8.  للمتطوع الحق في أن يتم تدريبه، ليؤدي ما يتم تكليفه به من مهام بشكل مناسب.

9. للمتطوع الحق في أن يتم تشجيعه، وتحفيزه، وإعطاؤه الماحظات على أعماله بشكل مناسب.

10. للمتطوع الحق في طلب إفادة تفيد بأدائه لعمل تطوعي متى ما احتاج إلى ذلك.

11. للمتطوع الحق في الحفاظ على خصوصية، وسرية بياناته، وأعماله.

12. للمتطــوع الحــق فــي أن يقــوم بأعمالــه فــي بيئــة خاليــة مــن المشــكات، والعنــف، والمخالفــات األخاقيــة 

والقانونيــة.

13. للمتطوع الحق في أن يتم التعامل معه بعدل وإنصاف.

حقوق و التزامات المتطوع



التزامات المتطوع
1. أن تكون تصرفاته، وأعماله، وطريقة تعامله مع اآلخرين تتوافق مع قيم اللجنة وأخاقها وأنظمتها.

ــم تكــن هنــاك مكافــأة   – غيــر ماليــة – محــددة  ــأي مقابــل مــادي مقابــل األعمــال التــي يقــوم بهــا، مال 2. أال يطالــب ب

ــي. ــل التطوع ــام بالعم ــبقًا للقي مس

3. أن يقــدم ويعــرف نفســه للمتطوعيــن اآلخريــن، والعامليــن فــي الجمعيــات، والمؤسســات المجتمعيــة، واإلعام 

وعامــة النــاس كمتطــوع مــع اللجنــة وليــس موظفــًا أو متعاونــًا.

4. أن يلتــزم التزامــًا تامــًا بالحفــاظ علــى ســرية مــا قــد يّطلــع عليــه مــن معلومــات غيــر قابلــة للنشــر تخــص اللجنــة، أو 

الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة والمجتمعيــة األخــرى المتعاونــة مــع اللجنــة، أو المســتفيدين.

5. أن يلتــزم بتعبئــة جميــع النمــاذج التــي يتطلبهــا عملــه كمتطــوع، والحــرص علــى صحــة ودقــة المعلومــات التــي 

يســجلها.

6. أن يكــون ملتزمــًا التزامــًا واضحــًا فيمــا يتعلــق بالوقــت، والحضــور أثنــاء عملــه التطوعــي، مــع التواصــل بالطريقــة 

المناســبة فــي حــال عــدم القــدرة علــى الحضــور.

7. أن يحافــظ علــى مــا يتســّلمه مــن ُعهــد وأدوات، ويحــرص علــى عــدم تخريــب أو إتــاف المرافــق التــي يعمــل فيهــا 

أو يســتخدمها.

8. أن يكــون مرنــًا فــي االســتجابة الحتياجــات العمــل التطوعــي، والتغييــرات التــي تطــرأ علــى العمــل بمــا ال يتعــارض 

مــع واجباتــه األخــرى.

9. أن يتعامــل بــأدٍب واحتــرام مــع المشــرفين علــى العمــل التطوعــي فــي اللجنــة وجميــع أعضــاء الجهــات األخــرى 

ــة، والمتطوعيــن اآلخريــن وعامــة النــاس. المتعاون

10.  أن يسارع باإلباغ عن أي ماحظة يراها حول إجراءات األمن والسامة، أو احتمالية وجود إساءة ألحد.

11.  أن يساهم في صنع بيئة مناسبة وصحية للعمل التطوعي، ويرحب ويحترم المتطوعين اآلخرين.

12. اللجنــة لديهــا الحــق فــي مشــاركة بيانــات المتطوعيــن بمــا يحقــق مصلحــة اللجنــة وال يؤثــر ســلبًا علــى حقــوق 

المتطــوع.


