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 الئحــة الجهـود التطوعيــة

 تعريفات:

 (1مادة )

 التطوع:

التطوووع  ووو هد بهوو  راوورد ذلادد يردلوو  الفوورد هك الجقاعووة راووم  تونووائ  هك موو    كدك  

 كره ف القاالكة ف  تحق  مسئوليات  تجاه القجتقع. مادد،توخ  هد عائ  

 العق  التطوع :

كرو ك  ذبروال رقهقوة موا، كقو  يموو   اختياليا  يعرف عوى هن  قيام فرد هك هفراد من القجتقع 

 تررع رالقال هك رالجه  هك رالوقت هك ك  ذلك.

 القتطوع:

القهووالة راووم  ذلادد لل مووة  ووو الاوولم القتقتووع رقهووالة هك خروورة معي ووة كيسووتل م توووك 

 لسووقيا     قووةعوووى ه  تنوور الق مووادد،ل مناروو  هك يتووولى مهقووة داخوهووا دك  انت ووا   قووةالق

 وع كع م اعتراله موظفا رها.ر كله كقتط

 (2مادة )

كقت ذص ال ا كمن    قةين الغير معي ين )متطوع( رالقتطرق  ده الالئحة عوى بقيع العامو

 كال تسرد عوى: مستنرال ،يوتحنو  رها 

 .هعضاء مجوس األم اء 

  رقوبو  عنوود هك اتفاقوات خاصوة    قوةكاللرراء مقن تستعين ره  الق القستاالك

 عالضة هك العقويات القح دة.هك األعقال ال

 القعي ين.   قةالعاموين رالق 

 

 (3مادة )
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ليوة كالالحنوة تعترر األحمام العامة الت  تتضق ها  ده الالئحة ككدلك التعويقوات المتاريوة الحا

 فيقا رع  راأ  ت  وي  العقو  كمعامووة القتطووعين رهوا بوتء ال يتجوته   قةالت  تص ل ا الق

 كرين القتطوع.   قةن القمن عن  العق  القررم ري

 (4مادة )

يضووع مجوووس األم وواء النواعوو  كالوو    كيصوو ل النوورالات كالتعويقووات الال مووة لت فيوود  ووده 

 الالئحة كذلك حتى ال يتعالض مع هحمام .

 :  قةالتحاق القتطوعين رالق

 (5مادة )

قوورالات التحووواق القتطووووعين ع وو  ردصووو ال  ي وووو  يلووتم لئووويس مجوووس األم ووواء هك موون

 الق ة. مح دةفردد رقوب  عنود تطوع    قةقرال

 (6مادة )

ذبراء اخترال عقو  هك ن رد هك كويهقا معا لوقتطوعين كذلك الختيال هكفواء  ق  قةيجو  لو

 القتطوعين كالودين ل يه  الن لة عوى العطاء كاالرتمال لل مة القجتقع.

 (7مادة )

ه  يحورل اسوتقالة تطووع كذلوك    قوةاللتحواق رالعقو  كقتطووع فو  القعوى ك  لاغو  فو  ا

 .  قة كالت  يع  ا م ير القوالد الراريةال قوذج القع  لدلك رقنر الق عوى

 (8مادة )

 ه  ين م مسوغات التطوع التالية:   قةعوى القتطوع رالق

  الرطاقة الالصيةصولة من. 

 .  صولة من شهادة القؤ 

 .صحيفة الحالة الج ائية 

 .ريا  رع وا  السمن 

  صول شلصية ح يثة. 3ع د 
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 (9مادة )

 ه  يمو  مستوفيا اآلت : ق  قةياترط فيقن يتطوع رال

 ه  يمو  ل ي  الوقت الماف  ل ااط التطوع. -1

 ل ي  ق ل مالئ  من اإلممانيات كالقهالات كاالستع اد الكتسا  اللررات. -2

 ل ي  الرغرة ف  خ مة القجتقع دك  توقع منار . -3

 لتتام رها.الن لة عوى تحق  القسئوليات كاال -4

 

 (10مادة )

 ال يوب  سن معين إلنهاء خ مة القتطوع ذال ر اء عوى طور .

 

 (11مادة )

ي اوووأ لمووو  متطووووع مووووة خوووان رووو  كافوووة القسوووت  ات كالريانوووات كالنووورالات كالقسوووت  ات 

هك اإلطوالع    قوةجوو  ننو   وده القوفوات خوالج القكال ي القتطووع،كاإلنجا ات التو  تلوم 

 ين هك الغير ذال ر اء عوى ذذ  كتار  من لئيس مجوس األم اء.يها من قر  العامووع

 

 (12مادة )

كيحوق لوة الحصوول  يجو  لوقتطوع ه  ينو م خ ماتو  التطوعيوة فو  هكثور مون م  قوة هخور 

 .عو  شهادة ردلك من الق  قة ر اء عو  طو  ين مة لرئيس مجوس االم اء

 

 (13مادة )

 االنتناالت هك ر ل مورس اللان رالعق . ال يق ح القتطوع هد هبر عن هداء عقو  سو 
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 توبي  كت لي  القتطوع

 (14مادة )

 ك  يستطيع القتطوع هداء مهام  القطوورة م   يجو  ذعطائ  القعوومات التالية:

 كخوفية عن نااطها.   قةنردة عن تاليخ الق (1

 هناطتها القالية كررامجها القلتوفة. (2

 كهناطتها.   قةت عن القسته فين من خ مات القمعووما (3

 .  قةالهيم  الت  يق  لوق (4

 .  قةكاإلبراءات القترعة داخ  الق السياسات العامة (5

 ن ام ذدالة الجهود التطوعية. (6

 التوصية الوظيف  لوقتطوع. (7

 

 (15مادة )

ك  يت  اكتسا  القتطوع لوقهالات كالقعوومات كالسووكيات الت  يحتابها لونيام رقهام  

 ة دكلات ت ليرية يمو  من شأنها الوصول رالقتطوع ذلى هعوى دلبة مقم ة.يت  م ح  ع 

كقا تمو  االكلوية ف  التوظية لوقتطوعين ف  حال حابة الق  قة است عت توظية 

 كطها كاللررة القطوورة كالقؤ الت.اشلان ب د شريطة مراعاة الئحة التوظية كشر

 

 القتارعة كاإلشراف كالتنيي :

 (16مادة )

 وم القسئول القلتم راإلشراف كالقتارعة )القارف( رنياس:ين 

 م   كفاءة القتطوع ف  هداء الرسالة. (1

 (.  قةر  )الوقت الدد سوف يعطي  لوقاحترام  لوقواعي  كااللتتام  (2

 م   االستجارة كالتعاك  )العق  ف  فريق(. (3

 م   اإلحساس رالقسئولية )حسن األداء كااللتتام(. (4

 ستقرال ف  العق  التطوع .ذلى هد م   يقم   اال (5

 سووكيات القتطوع )م   حر  كذقرال  عوى العق  التطوع (. (6
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 .كيت  تن ي  تنرير من القارف عن هداء القتطوع لقجوس األم اء ك  ثالثة هشهر 

 

 (17مادة )

 لهدا الغرض. يت  عق  تنيي  لوقتطوع عن مهام  من خالل استقالة تنيي  مع ة خصيصا  

 :التمري  –القمافأة 

 (18مادة )

يجو  لقجوس األم اء هك مون ي يرو  ه  يقو ح القتطووع ممافوأة لقون يرو د كفواءة مقتوا ة فو  

مراعواة موا تسوقح روو   موع   قوةمس هثر وا عووى تحنيوق ه و اف القيو ع كبهوود فائنوةالعقو  

 كالقيتانية القعتق ة لوقمافآت لم  س ة مالية.   قةموالد الق

 (19مادة )

 هاء خ مة القتطوع من خالل:يجو  لقجوس األم اء ذن

 .م ح  شهادات هك مي اليات تن يرية 

 .  تمريقه  عن طريق نارات مطروعة تتضقن هسقاء   كهدكال 

 .تمريقه  ف  حفالت عامة رحضول مسئولين رالقجتقع 

 

 . ترشيحه  لوحصول عوى م ح دلاسية هك بوائت تن يرية من بهات هخر 

  النيادية.الترشيح لفرن العق  كترقيته  لوقواقع 

 

 ذنهاء خ مة القتطوعين:

 (20مادة )

يووت  االسووتغ اء عوون خوو مات القتطوووعين فوو  حالووة الحموو  ال هووائ  رعنورووة ب ائيووة هك رعنورووة 

رنورال مون  مني ة لوحرية ف  بريقة ملوة رالارف هك األمانة كيمو  االستغ اء ع ه  كبورا  

 مجوس األم اء.

 (21مادة )
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 لق ع  من هداء مهام  التطوعية. حالة عجت القتطوع كويا  يت  االستغ اء عن القتطوع ف  

 

 (22مادة )

 عوى طور  ف  هد كقت. يت  االستغ اء عن القتطوع ر اء  

 

 (23مادة )

 كفاة القتطوع حنينة هك حم  قضائ  نهائ .

 

 كابرات القتطوع كاألعقال القح ولة:

 (24مادة )

كيجوو  ه  تمووو   رالعقوو ،اصووة عوووى القتطوووع ذطاعووة هكاموور كتعويقووات الرتسوواء مادامووت خ

تعواك  مون هبو  تحنيوق العالنة ري   كرين لتسائ  كمرتكسي  قائقة عوى هساس التفوا   كال

 .  قةهغراض الق

 .  قةيحافظ عوى هموال كمقتومات القكقا يج  ه  يؤدد القهام اللاصة ر  رهق  كه  

 

 (25مادة )

ذال فيقوا يصو ل  لوغيور،كاإلدالية مح ول عوى القتطوع ذفااء هسرال العق  القالية كالقه ية 

 في  همر كتار  من مجوس األم اء.

 

 (26مادة )
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 مح ول عوى القتطوع قرول اله ايا كالق ح كالقمافآت من هد شلم ل  مصوحة تتعوق 

 .  قةام الت  يتاكلها القتطوع رالقرالقه

 

 (27مادة )

هك ذسوواءة  مح ووول عوووى الرتسوواء اسووتل ام القتطوووع ألداء مهووام كخوو مات شلصووية لهوو ،

 معاموت  رأد شم  من األشمال.

 

 

 

http://www.yoddyemen.org/
http://www.yoddyemen.org/

