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 الميثاق األخالقي للجمعية ومدير التطوع –جمعية شكر

 

 

 :للجمعيةأواًل: امليثاق األخالقي 
 يلي: لتحقيق أهداف التطوع، ومن أهمها مااملبادئ األخالقية اجلمعية مبجموعة من  تلتزم

 

 باألنظمة والقوانين: االلتزام -1
كما تلتزم اجلمعية بالسياسات التطوعي،  بالعملبعدم خرق أو انتهاك األنظمة والقوانني اليت تصدرها الدولة واليت ترتبط  اجلمعيةتلتزم 

 واإلجراءات املنظمة للعمل التطوعي باجلمعية اليت مت اعتمادها من قبل جملس اإلدارة 

 

 بعدم استغالل المتطوعين: االلتزام -2
بعمل ة استغالل املتطوعني يف قضايا أخرى غري مرتبطالعمل التطوعي حيقق منافع متبادلة للجمعية وللمتطوعني. وتلتزم اجلمعية بعدم 

 ويف إطار األنظمة والقوانني. اجلمعيةب

 

 

 عدم استغالل قضايا التطوع ألهداف إعالمية فقط : -3
تعزيز مفهوم من الضروري أن تعمل اجلمعية على إبراز أنشطتها للمجتمعومنها األعمال التطوعية. كما ينبغي على اجلمعية العمل على 

لذا جيب على اجلمعية إبراز التوجهات العامة.وفلسفتها التطوعية للمجتمع واملسؤولني يف الدولة  اجلمعيةالتطوع لدى اجملتمع وإلبراز جهود 

 األعمال التطوعية بواقعية ودقة دون مبالغة أو تقصري، ليعكس اجلانب اإلعالمي واقع التطوع احلقيقي يف اجلمعية.

 

 التعامل الشخصي: -4
بطريقة مناسبة وحمرتمة  اجلمعيةومجيع العاملني بها والذين يعملون بامسها بالتعامل مع املتطوعني وأنشطتهم داخل وخارج  اجلمعيةتلتزم 

 والئقة.

 

 إشراك المتطوعين: -5
بري التعلحفاظ على حقهم يف تسعى ل، وكشركاء داعمني هلم لتأدية مهامهم حنو اجملتمع للمتطوعنيتنظر اجلمعية ومجيع العاملني فيها 

 تقديم االقرتاحات والنقد.متتاز باحلرية يف خلق بيئة مع والقرارات ذات الصلة،  عن آرائهمحول أدوارهم
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 الشفافية: -6
مبا يف ذلك اللوائح والسياسات وخطط العمل والبيانات املالية يف عرض املعلومات املتعلقة بالتطوع، بقدر عاٍل من الشفافية  اجلمعيةتلتزم

 على تسهيل الوصول هلا قدر اإلمكان.وتعمل وغريها، 

 

 اإلبالغ عن العيوب: -7
عن أي سلوك غري قانوني أو غري أخالقي أو حتى غري مناسب من قبل األفراد أو العاملني أو حتى من قبل  باإلبالغاملتطوعني  اجلمعيةتدعم 

 يتبع هذا اإلبالغ أي مساس حبقوق املتطوعني. والاإلدارة، 

 

 التمييز والعنصرية: -8
بالسعي لعدم وجود أي نوع من أنواع التمييز أو العنصرية جتاه املتطوعني، سواء من حيث اجلنس أو اللون أو اجلنسية أو  اجلمعيةتلتزم 

 طبيعة ومتطلبات الفرص التطوعية.قدرات املتطوعني والنسب وغريه، مع مراعاة 

 

 الخصوصية: -9
، إال يف حالة وجود دون احلصول على موافقتهم املسبقة هم اخلاصةمعلوماتتأكد من عدم كشف تخصوصية املتطوعني و اجلمعيةحتمي

 قانون ينص على خالف ذلك.
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 ثانياً: الميثاق األخالقي لمدير التطوع
 

التطوع من  ديرميدرك مجيع املعنني. ولكسب ثقة كونها املفتاح من املبادئ األساسية يف العمل التطوعي االلتزام بأعلى املعايري األخالقية 

 خالل هذا امليثاق األمور اليت جيب أن يكون ملما بها لتنفيذ مهمته على أكمل وجه بإذن اهلل تعاىل، وهي على النحو التالي:

 القيم واألخالق  -1

الغاية البد لألعمال الناجحة أن ترتبط مبرجعية أخالقية مستمدة من دستور يتبعه الشخص، وينعكس على تصرفاته ويقوده إىل حتقيق 

 من ذلك العمل، وهذا يفرض عليه:

 .االلتزام بالقيم واألخالق بناء على مبادئ القرآن والسنة 

  العمل التطوعي.اللطف والكرم يف مجيع اإلجراءات لتقليل األذى الذي قد يلحق باملتطوعني وغريهم أثناء أداء 

 المواطنة والعمل الخيري  -2

 ولألفراد العاملني وللمستفيدين. ويتم ذلك عن طريق: للجمعيةلتطوعي للمجتمع وللمتطوعني ودير التطوع إظهار أهمية العمل ام جيب على

 من خالل املشاركة يف الفعاليات املختلفة. شرح أهمية العمل التطوعي للجمهور 

 .تقدير األعمال اليت يقوم بها كل متطوع 

  اجلمعيةتطوير اخلدمات التطوعية مبا يتفق ورؤية. 

  للمستفيدين وللمجتمع.شرح دور املتطوعني. 

 .تثقيف املوظفني حول العمل التطوعي 

  مواهب املتطوعني ودعمها مبا يعود بالنفع العام.توظيف العمل التطوعي وتسخري 

 

 االحترام  -3

 .  ويكون ذلك من خالل:ومجيع املعنينيتطوعني مع امل حرتامبادير التطوع ميتعامل

 ملتطوعني:با فيما يتعلق -1

 .احرتام القدرات املختلفة 

 .توفري الفرصة للمساهمة يف القرارات اليت تؤثر يف أدوارهم 

 .احرتام دوافع العمل التطوعي والسعي لتلبية االحتياجات 

 .احرتام السرية إىل أعلى درجة ممكنة 

 .حتقيق منو الشخصية 

 :اجلمعيةفيما يتعلق ب -2

  ورسالتها وأهدافها. اجلمعيةدعم رؤية 

  ال داخل اجملتمع.بشكل فّع يةاجلمعمتثيل 

 ملستفيدين:فيما يتعلق با -3

 .السعي لفهم احتياجاتهم وتطوير اخلدمات لتلبية تلك االحتياجات 

 .احرتام خصوصية األفراد 

  اليت صنفت على أنها سرية للمستفيدين.ومحاية املعلومات جبميع 
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 :اجلمعية فيما يتعلق بالعاملني يف -4

 التعاون والدعم بينهم وبني املتطوعني. احرتام دورهم والعمل على تشجيع 

 جملتمع:فيما يتعلق با -5

 .االنفتاح وبذل اجلهد ملساعدة اآلخرين 

  اجلمعيةتكوين شراكات مناسبة ألهداف. 

 هنة التطوع:فيما يتعلق مب -6

 .احرتام الزمالء من املتطوعني واملوظفني 

 .احرتام أدوار اجلهات التطوعية احمللية والوطنية 

 

 :المساءلة -4

 يسعى مدير التطوع لتنفيذ عمله بشكل متميز، وهو مسؤول أمام املعنيني عن املهام املتعلقة بعمله. وذلك من خالل التالي: 

 متطوعني:لل -1

 .توفري معلومات دقيقة عن الفرص التطوعية 

 .تعزيز بيئة آمنة وداعمة للمتطوعني 

 :للجمعية -2

  للجمعيةمن اخلدمات ذات القيمة املضافة عن طريق إدارة املوارد بطريقة مثلى لتحقيق أقصى قدر. 

 للمستفيدين: -3

 .السعي لتوفري أعلى مستوى من جودة اخلدمة يف حدود املوارد املتاحة 

 للموظفني: -4

 .العمل بصورة تعاونية مع املوظفني لتطوير اخلدمات التطوعية 

 للمجتمع: -5

 .من خالل إدارة املوارد حبكمة 

 ملهنة التطوع: -6

  اجلمعيةب تطوعاملهنية يف إدارة الاالسرتشاد باملعايري. 

 .املتابعة املستمرة للتطوير املهين 

 .املشاركة النشطة يف اجلهات التطوعية على املستوى احمللي والوطين 

  للجمعيةحتقيق التوازن بني كل هذه املسؤوليات بطريقة تضمن نتائج أكثر إجيابية. 
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 المسؤولية: -5

 تتنوع مسؤوليات مدير التطوع بتنوع الشرائح اليت يتعامل معها، ومنها: 

 :عالقات املوظفني -1

  عمل املوظفني. دعميقبل مسؤولية وضع برنامج املتطوعني اليت من شأنها 

 :املسؤولية املهنية -2

 .يقبل املسؤولية للمساهمة يف مصداقية مهنة التطوع يف نظر الشرحية املستفيدة من اخلدمة 

 :ص واالجتهاداحلر -3

 .يقبل مسؤولية أن يكون حمل ثقة وحذر وعالي اجلاهزية وواسع االطالع 

 :بذل األفضل واملثابرة -4

 .يقبل مسؤولية السعي لتحقيق التفوق والتميز حتى عندما تكون املوارد حمدودة 

 .تقديم كل ما يستطيع للتغلب على العقبات اليت حتول دون التميز 

 :التحسني املستمر -5

  بتطوير نفسه باملعرفة، واملهارات، والقدرة على إصدار األحكام العادلة.يلتزم 

 إدارة الذات وضبط النفس. -6

  للجمعيةيلتزم بضبط قراراته على احلقائق واملصلحة العامة اليت حتقق النفع الطويل. 

 

 :العدالة واإلنصاف  -6

 ومجيع املعنيني، من خالل التالي: بالعدل يف خمتلف القرارات والتعامل مع املتطوعنييلتزم مدير التطوع 

 للمتطوعني: -1

 .من خالل معاملة مجيع املتطوعني باإلنصاف وعدم التحيز 

 للمنظمات: -2

 .وضع السياسات واإلجراءات واملعايري اليت تعكس اإلنصاف واحلياد 

 للمستفيدين: -3

  بطريقة عادلة ومنصفة. للمستفيدينتوفري اخلدمة 

 للموظفني: -4

  اجلمعيةالتعامل مع املوظفني بإنصاف بغض النظر عن خصائصهم الشخصية أو وضعهم داخل. 

 ملهنة التطوع: -5

 .التعامل مع الزمالء بطريقة عادلة ومنصفة 

 .احلفاظ على كرامة املهنة يف كل التعامالت مع املنظمات التطوعية على املستوى احمللي والوطين 
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 :الثقة واألمانة -7

، وذلك مبا ميتلكه من األمانة ويثبت الصدق لديه ومجيع املعنينيمدير التطوع بالثقة واألمانة يف التعامالت مع: املتطوعني  يتحلى

 :من خالل االلتزام باألخالقيات التاليةوالسالمة واملوثوقية والوالء والقرارات 

 .الصدق: الشفافية بلباقة وبصراحة 

 عدم االستسالم والسعي للحلول املناسبة. النزاهة: الشجاعة األدبية من خالل 

 .املوثوقية: بتنفيذ االلتزامات 

  فكرا وسلوكا. للجمعيةاالنتماء 

 .اختاذ القرارات األخالقية: من خالل فهم وزنها وآثارها األخالقية 

 الرعاية: وذلك بإظهار اللطف والرمحة يف كل األعمال لتعظيم املنافع وتقليل األذى الذي يلحق اآلخرين. 

  قبول املسؤولية لضمان قنوات اتصال واضحة بشأن ،وذلك ب، واملوظفني واملتطوعنياجلمعيةوضوح االلتزامات نيابة عن

 واملوظفني واملتطوعني من أجل حتقيق أقصى قدر من النجاح من مجيع املعنيني. اجلمعيةااللتزامات اليت مت التعهد بها نيابة عن 

  واالتفاقات اليت يسهل فهمها وتطبيقها على أرض الواقع.قبول مسؤولية وضع العقود 

 ووضع أولويات  اجلمعيةتفهم وإدراك حدود الوالء الشخصي واملهين جتاه املتطوعني واملستفيدين و: من خالل حدود الوالء

 واضحة ومناسبة لتقليل املسؤولية واملخاطر املرتتبة على مجيع املعنيني بالعمل التطوعي.

 عن حتديد السياسات واإلجراءات والظروف اليت قد تؤدي إىل تضارب يف املصاحل من  مسؤولمدير التطوع : تضارب املصاحل

 خالل إظهار احلاالت املعنية مبهنية وشفافية عالية، ثم إزالتها ومعاجلتها حتى يزول هذا التضارب.

 


