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 امليثاق األخالقي للمتطوع
 

للوصول  0202تساهم يف حتقيق مستهدفات رؤية اململكة والقيـم واملبـادئ التـي  ضوابط وااللتزاماتإلـى توضيـح ال يهدف هـذا امليثـاق

 .العمـل التطوعـيممارسة وواجباتهـم، وحتفـظ حقوقهـم أثوـاء  ملتطوعيـندد املتطلبات املووةة باإىل مليون متطوع، وحت

 نم جبودة وكفاءة عالية. أداء مهامهم على مجيع األةراف املشاركة يف العمل التطوعيويساعد االلتزام بامليثاق األخالقي ُيسهُِّل  إن

 :خالل التزامهم بالعواصر التالية

 

 :القيم واألخالق .1-1
 مبا0202من ديووا احلويف وقيم جمتمعوا السعودي، ومن رؤية اململكة  البد أن ترتبط األعمال الواجحة مبرجعية أخالقية مستمدة

 ومن أجل هذا جيب على املتطوع: املشاركة التطوعية.ىل حتقيق الغاية من إ قودهإيعكس على تصرفات املتطوع ووي

 .ةاملسؤولااللتزام بالقيم واألخالق بواًء على املبادئ اإلسالمية واملواةوة  -1

 واجملتمع. اجلمعيةباملسؤولية عن عمله التطوعي مبا يوعكس إجيابيًا على  التحلي -0

 العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأخالقه.إجناز  -0

 تقدير ومعاملة اجلميع باحرتام وكرامة.  -4

 :السرية .1-2
يوطوي العمل يف اجملال التطوعي على العديد من املمارسات اليت ال ختلو من االةالع على بعض األمور السرية للشرحية املستفيدة من 

األمور املكتوبة  كافةوتشمل السرية  ،جانب حساسية بعض القضايا املطروحة يف برنامج العمل التطوعي ، إىلوغريها اخلدمة

،وبواء عليه فيجب على املتطوعني االلتزام كما هو متعارف عليه من قبل الواس” السرية“واملقروءة واإللكرتونية وما هو يف حكم 

 بالتالي:

 العمل التطوعي. عدم إفشاء معلومات خاصة باملستفيدين من -1

 .بأي وسيلة كانت سواء إعالمية أو غريها أثواء تطوعه أو بعده اجلمعيةعن  "سريةبكونها "عدم إفشاء املعلومات املصوفة  -0

 الموثوقية وتحمل المسؤولية: .1-0
 ، إضافة إىل كونه:متصفًا باملسؤولية يف تصرفاته وأقواله حماًل للثقة، أن يكون املتطوع

 األعمال املواةة به.توفيذ  متحمال ملسؤولية -0

 .يف حالة وقوع مشاكل أو حتديات أو صاحب الصالحية إىل موسق الربنامج يرجع -4

 لوةن وقيمه ومبادئه.ل فقط، بل هوممثل اليت يوتمي إليها اجلمعيةال ميثل  مدركًا لكونه -5
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 :التواصل الفعال .1-4
واملستفيدين الذين يتعامل معهم، ويساعد على تومية ، وزمالئه يف العملي التواصل الفعال عالقات جيدة بني املتطوع وأصدقائه يوّم

قدرات الفرد يف التعبري عن نفسه وحتديد أفكاره وآرائه بوضوح مبا جيعل اآلخرين قادرين على فهمه، وهذا يساعد على حل 

 : جيدر باملتطوع ولذا. والتغلب على التحديات املشكالت

 واملهوية من العمل التطوعي يف رفع اخلربة العملية أن يستفيد. 

 حول السياسات واإلجراءات يف اجلمعية.  االستفسارات مبرجعية أن يكون واعيًا وملمًا 

  يتواصل مع اآلخرين جبودة وفاعليةأن. 

 الدعم:تقديم  .1-5
. وهلذا فإنه التطوعيعمل اللكل فرد من املتطوعني على أنه جزء هام من عمليه الدعم بكل األشكال املمكوة إلجناح  اجلمعيةتوظر 

 ُيتَوّقُع من املتطوع:

 عمله التطوعييف املكان الذي يؤدى فيه  خصوصًاملن حوله من املستفيدين واملتطوعني اآلخرين،  أن يكون داعمًا. 

 يف جمال العمل  اجلهود الرامية إىل تعزيز الكفاءة والفعالية وحتقيق التميز يف إدارة اجلمعيةميع جل أن يكون داعمًا

 التطوعي.

 :الشخصية اإليجابية .1-6
بني احلقوق وهي شخصية متزنة، ومتوازنة ، بادرة املعطاءة اليت تساند وتساهم دون انتظار مقابلالشخصية اإلجيابية هي الشخصية امل

 . وبواء على هذا يوتظر من املتطوع اإلجيابي مايلي:واملثابرة واملوضوعية ،اجلديةمتتلك ووالواجبات 

  توعكس على من حوله.مثمرة أن يقدم ما لديه بإجيابية 

  اإلمكانات املتاحة له إلجناح املشاريعوتسخري اجلمعية  العاملني يفأن يتخذ اجلانب اإلجيابي املوفتح يف التعامل مع 

 .بهااليت يعمل  التطوعية

 .أن حيرص على املظهر اخلارجي املواسب يف مجيع األوقات واملواسبات 

 بهدف حتسني تعامله معهم على األمناط االجتماعية والسلوكية للمستفيدين من العمل التطوعي أن يسعى للتعرف ،

 واستيعابهم بشكل أفضل.

 المهنية: .1-7
بوتائجه اإلجيابية اليت توعكس على العمل التطوعيالبد أن يرتبط أي عمل بوسيلة لقياس جناحه، وميكن قياس جناح 

 ومن دالئل املهوية يف العمل التطوعي:املستفيدين موه، ومبستوى مهوية املتطوع ومستوى جتويده لعمله، 

 .أن يسعى املتطوع إىل رفع وحتسني أساليب العمل وجتويدها واالستفادة من التطورات املهوية يف نفس اجملال -1

 .على تقديم العمل وإخراجه بأعلى مستويات اجلودة املمكوةأن حيرص املتطوع  -0

 .تطوع معهااليت ي اجلمعيةبطريقة ال تضر بسمعة  والعمليةشؤونه اخلاصة  بإدارةأن يقوم املتطوع  -0
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 :المرجعية .1-8
 العمل التطوعي:لزم املرجعية العاملني يف لكل عمل موظم مرجعية ولوائح جيب التقيد بها لضمان جودة العمل واملخرجات، وُت

 اجلمعيةتوفيذ املهام حبسب اهليكلية واملرجعيات املعتمدة يف ب. 

 اجلمعيةوالسياسات املعتمدة من قبل ضوابط واللوائح االلتزام الكامل بالب. 

  وعلى العهد املسلمة إليه جبميع أشكاهلا وإعادتها للموظمة. اجلمعيةبااللتزام باحملافظة على ممتلكات 

 اجلمعيةفاقيات والشراكات اليت تعقدها االلتزام باالتب. 

 دون الرجوع للمسؤولني وأخذ التصريح الرمسي بذلك. اجلمعيةاالمتواع عن إعطاء أي تعهد أو التزام نيابة عن ب 

 :تضارب المصالح .1-9
مبصلحة  التطوعيلعمل هو الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية قرار املتطوع واستقالليته أثواء أدائه تضارب املصاحل 

باعتبارات  عمله التطوعي، أو تهم أحد أقاربه، أو أصدقائه املقربني، أو عودما يتأثر مادية أو معووية تهمُّه شخصيًا شخصية،

شخصية مباشرة أو غري مباشرة، أو مبعرفته باملعلومات اليت تتعلق بالقرار.  ومن أجل تفادي هذا التضارب يف املصاحل جيب على 

 املتطوع:

  بأي شكل من األشكالشخصية وموافع ألغراض اجلمعيةعدم استخدام موارد ،. 

  هدية أو خدمة أو عطايا باستثواء احلاالت اليت تربرها قواعد وأعراف الضيافة واللياقة. قبوألياالمتواع عن 

 :المساواة في التعامل .1-11
. وهلذا جيب والعوصرية عن كل أنواع التحيز جيب أن توعكس املساواة يف التعامل على أداء املتطوع على أساس واضح وحيادي بعيدًا 

عدم التمييز يف تقديم خدمة التطوع للمستفيدين على أساس العرق أو اللون أو اجلوس أو السن أو اجلوسية أو الدين أو اإلعاقة 

 اجلسدية أو العقلية.

 

 

 

 

 


