
 منصة متطوعين. إمارات

 إبراء ذمة وتعهد المتطوع

. "(المتطوعبواسطة ) " التسجيلفي يوم  )"إبراء الذمة والتعهد"(تحرر إبراء الذمة والتعهد هذا 

ولها وتؤكد فهمها وقبالمتطوعة  قرويؤكد فهمه وقبوله/ ت   المتطوعقر ي    ،بموجب إبراء الذمة والتعهد هذا

 صراحة ما يلي:

يوافق   متطوعين.إماراتالتطوعية المسجلة في منصة العالقة مع الهيئات والمجموعات  .1

الهيئات والمجموعات عالقتها  مع طوعة بموجبه على أن نطاق عالقته/المتطوع/ المت

 يقتصر على أعمال تطوعية وأنه:  التطوعية

أي تعويض من جانب الهيئات والمجموعات التطوعية  /المتطوعةال ي خول للمتطوع .أ

في مقابل الخدمات التي يقدمها فيما يخص مشاركة المتطوع في أي فرص تطوعية 

، ما لم يحدد خالف ذلك من خالل الهيئات في المقابل للهيئات والمجموعات التطوعية

  والمجموعات التطوعية، حسبما يروه مناسبا.

في أي فرص تطوعية في الهيئات والمجموعات  /المتطوعةال ت فسر مشاركة المتطوع .ب

موظف بين الهيئات بعالقة صاحب عمل  مثل أيوليس لها تأثير التطوعية 

 والمجموعات التطوعية والمتطوع.

ال يحق للمتطوع المشاركة في أي منفعة للموظفين في الهيئات والمجموعات التطوعية  .ت

إعاقة، تأمين على الحياة، تقاعد، صحية،  أو  برامج الرفاهية التي تشمل أي برامج

مدخرات، أو أي برامج تحت رعاية الهيئات والمجموعات التطوعية، وال يحق 

 للمتطوع استالم أي منافع بموجب هذه البرامج.

إنهاء مشاركة  المتطوع في الفرص  وعية والمجموعات التطوعيةللهيئات التطيحق  .ث

 التطوعية في أي وقت دون إشعار، أو سبب، ودون أي دافع مطلقاً. 

بإبراء ذمة، إخالء طرف، وعدم ضرر الهيئات  المتطوعقوم بموجبه، ي التنازل وإبراء الذمة: .2

والمجموعات التطوعية، موظفيها، مديريها، وممثليها من أي وكل المسؤوليات، المطالبات، 

ذات العالقة بأي إصابة   والدعاوى من أي نوع أو ذات أي طبيعة )على سبيل الذكر ال الحصر

أو قد تنشأ عن مشاركة المتطوعين في  نشأتجسدية، مرض، وفاة، أو ضرر بالملكية( التي 

 الفرص التطوعية.

لبدنية التي ايقر المتطوع ويؤكد/ تقر المتطوعة وتؤكد بموجبه التمتع باللياقة  اللياقة البدنية: .3

فرص األعمال التطوعية وتنفيذ جميع األعمال لهيئات والمجموعات التطوعية في تحددها ا

ا يقر المتطوع التطوعية وغيرها من األعمال، األنشطة، والخدمات ذات الصلة بذلك. كم

زمن أو مرض من شأنه أن ة وتؤكد بموجبه عدم اإلصابة بأي مرض م  ويؤكد/ تقر المتطوع

خالل أداء العمل، األنشطة، والخدمات، أو قد يمنع من تنفيذ مثل هذا العمل،  يمثل خطراً 

 األنشطة، والخدمات. 



بموجبه، يقوم المتطوع/ المتطوعة بإبراء ذمة وإخالء طرف الهيئات  العالج الطبي: .4

والمجموعات التطوعية  عن أي مطالبة أياً كانت نشأت أو قد تنشأ بخصوص عالج اإلسعافات 

أو أي خدمات طبية يتم تقديمها فيما يخص أي حالة طوارئ خالل فترة العمل عمله/  األولية

عملها في أي فرص تطوعية. يجب على المتطوع/المتطوعة إبالغ الهيئات والمجموعات 

ا علمهعلمه/التطوعية والموظفين التابعين للهيئات والمجموعات التطوعية  مقدماً أو فور 

ا قد تكون ذات صلة بأداء العمل، األنشطة، والخدمات، بخصوص أي طوارئ طبية وغيره

لب ذلك، مراعاتها الصحة والسالمة. ها تحمل المسؤولية بغرض مراعاته/وعليه/علي في حال ط 

أيام قبل  7في غضون  ويد الهيئات والمجموعات التطوعيةالمتطوعة بتزيتعهد المتطوع/

لتنفيذ العمل، دنية الب / لياقتها البدنية اقتهليب خاصالمشاركة في الفرص التطوعية، بتقرير  طبي 

 األنشطة، والخدمات.  

/ تفهم المتطوعة وتقبل وتوافق أن الهيئات والمجموعات يفهم المتطوع، ويقبل ويوافق التأمين: .5

المتطوعة، وأن األعمال التطوعية قديم التغطية التأمينية للمتطوع/التطوعية لن تقوم بت

 وعية يتحمل المتطوع/ المتطوعة فقط مسؤوليتها.والمشاركة في الفرص التط

الهيئات والمجموعات  يمنح المتطوعون ويخولوا ء الطرف بشأن الصور المعروضة:إخال .6

التطوعية  وأي من المرخص لهم، خلفاؤهم، المتنازل لهم، وذوي القيمة المعتبرة، استالم ما 

يتم اإلقرار به بموجبه، كحقوق وممتلكات، ومصلحة غير قابلة لإللغاء، وغير محدودة، وغير 

لمشاركة في عالقة باالمشروطة، ألي وجميع الصور، التسجيالت المسموعة أو المرئية ذات 

جيل، هذا تشمل التس ا وفقا إلبراء الذمة والتعهدأي فرصة تطوعية. والحقوق التي تم اإلقرار به

وغيرها من أشكال  االذاعةالنشر، إعادة االنتاج، االستخدام، الطبع، التوزيع، التحرير، 

لة ياالستغالل للصور والتسجيالت المسموعة والمرئية، أيا كانت الطريقة وأيا كانت وس

 اإلعالن محددة في الوقت الحالي أو  سيتم التنويه عنها الحقاً. 

يتفهم المتطوع/ تتفهم المتطوعة أنه يجب، وفي جميع األوقات، )أ( االلتزام  السلوك الُمهذب: .7

بالسلوك المهذب واإليجابي تجاه المتطوعين من الزمالء والمشاركين وغيرهم خالل المشاركة 

عية )على سبيل الذكر ال الحصر أي تدريب، أعمال تطوعية، أو في أي من األعمال التطو

أنشطة أخرى ( ويجب االلتزام باالحترام الواجب فيما يتعلق باألمور الثقافية، االجتماعية، 

والدينية و)ب( االلتزام باالحترام الواجب تجاه مسؤولي الهيئات والمجموعات التطوعية، وفي 

ة والمهنية من جانب المتطوع للهيئات والمجموعات كل األحوال ضمان إظهار اإليجابي

 التطوعية .

السالمة التي يضعها المدربين، يتعهد المتطوع االلتزام بقواعد  االلتزام بإرشادات السالمة: .8

واد و موظفي الهيئات والمجموعات التطوعية أو مسؤولي الفرص التطوعية )ويشمل ذلك ر 

االلتزام من وقت آلخر ببروتوكوالت وو الفعاليات المتطوعين( خالل األنشطة، التدريبات، 

  السالمة واالستجابة للطوارئ الخاصة بالهيئات والمجموعات التطوعية.



يوافق المتطوع ويقبل/ توافق المتطوعة وتقبل التزويد بمعلومات اتصال  معلومات االتصال: .9

وعية سيق للفرص التطالهيئات والمجموعات التطوعية بغرض التن فرقكاملة ودقيقة إلى رواد 

 الخاصة بالتدريب والفعاليات. 

فور استالم طلب القيام بذلك منا لهيئات  إرجاع المواد للهيئات والمجموعات التطوعية: .11

وتوافق  المتطوعوالمجموعات التطوعية أو أي من ممثليها أو من لهم الحق في ذلك، تتعهد 

وثائق وغيرها من األغراض الخاصة على إرجاع أي وجميع المواد، المالبس، المعدات، ال

بالهيئات والمجموعات التطوعية . كما يتعهد المتطوع أيضا ويوافق على عدم استخدام أي من 

المواد الخاصة بالهيئات والمجموعات التطوعية مثل ) الزي، بطاقات تعريف الهوية، القبعات 

ات والمجموعات وخالفه( سواء بشكل رسمي أو غير رسمي ما لم تصرح  سياسة الهيئ

 التطوعية  بذلك، أو بموجب تفويض أو موافقة من جانب موظفيها. 

يتعهد المتطوع ويوافق على عدم التفاعل مع وسائل اإلعالم أو : التفاعل مع وسائل اإلعالم .11

العالقات العامة حول أي موضوعات ذات صلة بالهيئات والمجموعات التطوعية ما لم تكن 

مات خطية من موظفي يئات والمجموعات التطوعية ، أو بموجب تعلبالتوافق مع سياسة الهي

 .الهيئات والمجموعات التطوعية

الموضوع يشتمل إبراء الذمة والتعهد هذا على التفاهم الكامل بخصوص  التفاهم الكامل: .12

المذكور فيها ويحل محل ويستبدل كافة المفاوضات السابقة، االتفاقيات المقترحة، واالتفاقيات 

بقة سيمكن تغييرها أو انهاؤها، إال بموجب موافقة خطية مهية والخطية التي ترتبط بها، وال الشف

 من جانب الهيئات والمجموعات التطوعية. 

بأن الحقوق الممنوحة في إبراء الذمة  المتطوع يقر وقابلية التنازل:على الشروط اإلبقاء  .13

هذا هي لصالح الهيئات والمجموعات التطوعية وخلفاءهم، المرخص لهم، والمتنازل لهم، والتعهد 

وهذه الحقوق يمكن التنازل عنها بحرية من الهيئات والمجموعات التطوعية. أي تنازل عن أي 

شرط في  إبراء الذمة والتعهد في حالة معينة ال يمكن اعتباره تنازال عن هذا الشرط في المستقبل. 

بأي حال من األحوال على صحة مة والتعهد بطالن أو عدم تنفيذ من أي شروط إبراء الذ ؤثرال ي

 أو نفاذ أي ما تبقى من إبراء الذمة والتعهد.

ينظم إبراء الذمة والتعهد القوانين الفيدرالية لدولة اإلمارات  القانون المنظم والتوصل للحلول: .14

ي ف المختصةاص القضائي الحصري والمحاكم الختصية المتحدة. ي حال أي خالف إلى االعرب

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

عاما: تظهر  21في حالة كان عمر الشخص الذي يوافق على إبراء الذمة والتعهد المذكور أقل من  

 رسالة 

 

 أ قر أنني أبلغت والدي/ الوصي عني بالتسجيل في عضوية منصة متطوعين. امارات 
 


