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امليثاق األخالقي للجمعية وملدير التطوع

الهدف منه

توضيــح القوانــن والقيــم واملبــادئ التــي تحكــم قواعــد العمــل 
التطوعــي مــن قبــل مديــري التطــوع، وتوضــح رشوطــه، وتحــدد 
مســؤولياتهم وواجباتهــم، وتحفــظ حقوقهــم يف أثنــاء العمل 
ــل  ــي يعم ــة الت ــة والبيئ ــة الجمعي ــال سياس ــن خ ــي م التطوع

فيهــا.

املعنيون
1- الجمعية.

2- مدير التطوع.

األول / 2022ماالصدار

بطاقة تعريف
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قبــل الحديــث عــن امليثــاق األخاقــي ملديــر التطــوع، ينبغــي الحديــث عــن املبــادئ األخاقيــة 
التــي يُفــرض أن تلتــزم بهــا الجمعيــة قبــل االعتــزام بــإرشاك املتطوعــن واســتقطابهم.

ــا  ــزم به ــب أن تلت ــي يج ــية الت ــادئ األساس ــن املب ــدد م ــد ع ــم تحدي ــة ت ــار إدام ــال معي ــن خ م
ــي  ــة الت ــتدامة القضي ــان اس ــك لض ــأيت ذل ــث ي ــة، حي ــار إدام ــق معي ــة بتحقي ــات الراغب الجمعي
تعتــزم الجمعيــة اإلميــان واالعــراف بهــا وهــي قضيــة إرشاك املتطوعــن واســتقطابهم، ومن 

أهــم تلــك املبــادئ مــا يــي:

1- اإللتزام باألنظمة والقوانني:
ــق  ــا يتعل ــا م ــن، فمنه ــة إرشاك املتطوع ــم عملي ــة بتنظي ــن املتعلق ــة والقوان ــوع األنظم تتن
باألنظمــة والقوانــن الترشيعيــة كأن تلتــزم الجمعيــة بعــدم خــرق أو انتهاك األنظمــة والقوانن 
التــي تصدرهــا الدولــة والتــي ترتبــط بالقضيــة التطوعيــة، أمــا مــا يتعلــق باألنظمــة والقوانــن 
املرتبطــة مبعيــار إدامــة والجمعيــة املشــغلة لهــذا املعيــار فــإن الجمعيــة تلتــزم باألنظمــة 
ــح  ــة ومن ــوق امللكي ــى حق ــظ ع ــا تحاف ــي أيض ــغيل والت ــة والتش ــة املتابع ــم عملي ــي تنظ الت
رخــص اســتخدام األدلــة والنــاذج واألدوات املتعلقــة باملعيــار، وبنــاًء عــى ذلــك يتعــن عــى 
ــوع  ــق الرج ــن طري ــك ع ــيس، وذل ــت التأس ــات تح ــة للمنظ ــجل إدام ــجيل يف س ــة التس الجمعي
ــد  ــك فه ــة املل ــة بجامع ــر الربحي ــات غ ــر املؤسس ــز لتطوي ــز التمي ــو مرك ــار، وه ــك املعي ملال

للبــرول واملعــادن.

2- اإللتزام بعدم استغالل املتطوعني:
العوائــد املتبادلــة بــن املتطــوع والجمعيــة مــن التطــوع حــق مــرشوع لــكل منهــا، لكــن يجــب 
ــا أخــرى غــر مرتبطــة  ــزام بعــدم اســتغال هــؤالء املتطوعــن يف قضاي عــى الجمعيــة االلت
مجتمعيــاً بالجمعيــة، كأن يتــم اســتغالهم يف جنــي أرباح تجاريــة معينة للجمعيــة، أو دفعهم 
نحــو قضايــا قانونيــة للتنصــل منهــا أو غــر ذلــك. وبنــاًء عــى ذلــك يجــب عــى الجمعيــة أن تلتــزم 

مبيثــاق عــدم االســتغال.

3- عدم استغالل قضايا التطوع ألهداف إعالمية فقط:
ــه  ــي التوج ــا ينبغ ــو م ــرشوع، وه ــق م ــة ح ــا التطوعي ــطها وبرامجه ــة ملناش ــارا الجمعي إظه
إليــه لتعزيــز مفهــوم التطــوع لــدى املجتمــع وإلبــراز جهــود الجمعيــة وفلســفتها التطوعيــة 
للمجتمــع واملســؤولن يف الدولــة مبــا يتوافــق مــع توجهــات الخطــط االســراتيجية العامــة، 
لكــن قــد يدفــع هــذا التوجــه الجمعيــة لتغليــف القصــور اإلداري املتعلــق بالتطــوع وإظهــاره 
لإلعــام بغــر محتــواه الحقيقــي مــا يتنــاىف مــع مبــدأ الشــفافية ويعكــس صــورة غــر حقيقة 
للمجتمــع الراغــب بالتطــوع يف هــذه الجمعيــة وللجهــات الخارجيــة األخــرى مبــا فيهــا القطــاع 

الحكومــي املــرشف عــى أعــال الجمعيــة.

امليثاق األخالقي للجمعية



6

4- التعامل الشخيص:
ــن  ــع املتطوع ــل م ــمها بالتعام ــون باس ــن يعمل ــا والذي ــن به ــع العامل ــة وجمي ــزم الجمعي تلت

ــة. ــة والئق ــبة ومحرم ــة مناس ــة بطريق ــارج الجمعي ــل وخ ــطتهم داخ وأنش

5- إرشاك املتطوعني:
تلتــزم الجمعيــة باعتبــار متطوعيهــا كــرشكاء لديهــا ضمــن العمليــة التنظيميــة، وتســعى للحفــاظ 
ــة  ــق بيئ ــع خل ــة، م ــرارات ذات الصل ــم والق ــول أدواره ــم ح ــن آرائه ــر ع ــم يف التعب ــى حقه ع

متتــاز بالحريــة يف تقديــم االقراحــات والنقــد.

6- الشفافية:
تلتــزم الجمعيــة بتشــغيل أنظمــة معلوماتهــا بقــدر عــاٍل مــن الشــفافية مبــا يف ذلــك اللوائــح 
والسياســات وخطــط العمــل والبيانــات املاليــة وغرهــا، وضــان قــدرة وصــول املتطوعــن لهــذه 

املعلومــات حســب أدوارهــم التطوعيــة.

7- اإلبالغ عن العيوب:
ــي أو  ــر أخاق ــوين أو غ ــر قان ــلوك غ ــن أي س ــاغ ع ــن باالب ــة املتطوع ــم الجمعي ــب أن تدع يج
ــع  ــل اإلدارة، حيــث يجــب أال يتب ــل األفــراد أو العاملــن أو حتــى مــن قب حتــى غــر مناســب مــن قب

ــن. ــؤالء املتطوع ــوق ه ــاس بحق ــاغ أي مس ــذا اإلب ه

8- التمييز والعنرصية:
تلتــزم الجمعيــة بالســعي لعــدم وجــود أي نــوع مــن أنــواع التمييــز أو العنرصية تجــاه املتطوعن، 
ســواء مــن حيــث الجنــس أو اللــون أو الجنســية أو النســب وغــره، مــع مراعــاة طبيعــة ومتطلبــات 

ــرص التطوعية. الف

9- الخصوصية:
ــة دون  ــم الخاص ــف معلوماته ــدم كش ــن ع ــد م ــن وتتأك ــة املتطوع ــة خصوصي ــي الجمعي تحم

ــك. ــاف ذل ــى خ ــص ع ــون ين ــود قان ــة وج ــبقة، إال يف حال ــم املس ــى موافقته ــول ع الحص
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مــن املبــادئ األساســية يف العمــل التطوعــي االلتــزام بأعــى املعايــر األخاقيــة ألنهــا 
الــيء األســايس الــذي ينبغــي اتباعــه لكســب ثقــة املســتفيدين والجهــات املانحــة.

لهــذا فــإن االلتــزام بامليثــاق األخاقــي املعلــن يســهل عــى جميــع األطــراف املشــاركة يف 
العمــل التطوعــي مــن أداء مهامهــم، كل بحســب دوره بشــكل محــدد ومــدروس بعيــدا عــن أيــة 

شــبهة قــد تعيــق تحقيــق الهــدف األســمى مــن العمــل التطوعــي.

ويجــب أن يــدرك مديــر التطــوع مــن خــال هــذا امليثــاق األمــور التــي يجــب أن يكــون ملــا بهــا 
لتنفيــذ مهمتــه عــى أكمــل وجــه بــإذن اللــه تعــاىل، وهــي عــى النحــو التــايل:

 
)Values and Ethics( 1- القيم واألخالق

البــد لألعــال الناجحــة أن ترتبــط مبرجعيــة أخاقيــة مســتمدة مــن دســتور يتبعــه الشــخص، 
وينعكــس عــى ترصفاتــه ويقــوده إىل تحقيــق الغايــة مــن ذلــك العمــل، وهــذا يفــرض عليــه:

- االلتزام بالقيم واألخاق بناء عى مبادئ القرآن والسنة.
ــان والكــرم يف جميــع اإلجــراءات لتقليــل األذى الــذي قــد يلحــق باملتطوعــن  - اللطــف والحن

ــاء أداء الواجبــات مــن قبــل أفــراد العمــل التطوعــي. وغرهــم أثن

)Citizenship and Philanthropy( 2- املواطنة والعمل الخريي
يجــب عــى مديــر التطــوع إظهــار أهميــة العمــل التطوعــي للمجتمــع وللمتطوعــن للجمعيــة 

ولألفــراد العاملــن وللمســتفيدين. ويتــم ذلــك عــن طريــق:
- رشح أهمية العمل التطوعي للجمهور.

- تقدير األعال التي يقوم بها كل متطوع.
- تطوير الخدمات التطوعية مبا يتفق ورؤية الجمعية.

- رشح دور املتطوعن للعماء.
- تثقيف املوظفن حول العمل التطوعي.

- توظيف العمل التطوعي بنشاط، وتسخر املواهب للجمعيات املهنية وملجتمعاتنا.
- التطوير املستمر لفلسفة العمل التطوعي بوصفه قاعدَة عمل مع اآلخرين.

امليثاق األخالقي ملدير التطوع
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)Respect( 3- االحرتام
االحــرام  إظهــار  التطــوع  مديــر  عــى  ويجــب  التطوعــي،  العمــل  أساســيات  مــن  االحــرام 
للمتطوعــن وللجمعيــة وللعمــاء وملوظفــي الجمعيــة وللمجتمــع وملهنتــة التطــوع.  ويكــون 

ــال: ــن خ ــك م ذل

1- فيام يتعلق باملتطوعني:
- احرام القدرات املختلفة.

- توفر الفرصة للمساهمة يف القرارات التي تؤثر يف أدوارهم.
- احرام دوافع العمل التطوعي والسعي لتلبية االحتياجات.

- احرام الرسية إىل أعى درجة ممكنة.
- تحقيق منو الشخصية.

2- فيام يتعلق بالجمعية:
- دعم رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها.

- متثيل الجمعية بشكل فّعال داخل املجتمع.

3- فيام يتعلق باملستفيدين:
- السعي لفهم احتياجاتهم وتطوير الخدمات لتلبية تلك االحتياجات.

- احرام خصوصية األفراد.
- حايــة املعلومــات بجميــع األشــكال املكتوبــة وااللكرونيــة والســمعية والبرصيــة واللفظيــة 

التــي صنفــت عــى أنهــا رسيــة للمســتفيدين.

4- فيام يتعلق بالعاملني يف الجمعية:
- احرام دورهم والعمل عى تشجيع التعاون والدعم بينهم وبن املتطوعن.

5- فيام يتعلق باملجتمع:
- االنفتاح وبذل الجهد ملساعدة اآلخرين.

- تكوين رشاكات مناسبة ألهداف الجمعية.

6- فيام يتعلق مبهنة التطوع:
- احرام الزماء من املتطوعن واملوظفن.

- احرام أدوار الجهات التطوعية املحلية والوطنية.
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:)Accountability( 4- املساءلة
ــة  ــن والجمعي ــن: املتطوع ــكل م ــاءلة ل ــمل املس ــأن أدواره تش ــراف ب ــوع االع ــر التط ــى مدي ع
والعمــاء والعاملــن؛ هــذه املســاءلة تُعــد قيمــة أساســية يف الســعي لتحقيــق التميــز، وذلــك 

مــن خــال املفــردات التاليــة:

1- للمتطوعني:
- توفر معلومات دقيقة عن الفرص التطوعية.

- تعزيز بيئة آمنة وداعمة للمتطوعن.

2- للجمعية:
ــة  ــات ذات القيم ــن الخدم ــدر م ــى ق ــق أق ــى لتحقي ــة مث ــوارد بطريق ــق إدارة امل ــن طري - ع

املضافــة للجمعيــة.

3- للمستفيدين:
- السعي لتوفر أعى مستوى من جودة الخدمة يف حدود املوارد املتاحة.

4- للموظفني:
- العمل بصورة تعاونية مع املوظفن لتطوير الخدمات التطوعية.

5- للمجتمع:
- من خال إدارة املوارد بحكمة.

6- ملهنة التطوع:
- االسرشاد باملعاير املهنية يف إدارة التطوع بالجمعية.

- املتابعة املستمرة للتطوير املهني.
- املشاركة النشطة يف الجهات التطوعية عى املستوى املحي والوطني.

- تحقيق التوازن بن كل هذه املسؤوليات بطريقة تضمن نتائج أكرث إيجابية للجمعية.

:)Responsibility( 5- املسؤولية
يــدرك مديــر التطــوع تنــوع املســؤوليات التــي يجــب أن يؤديهــا ملختلــف رشائــح العمــل التطوعي 

وتشــمل املفــردات التالية:

1- عالقات املوظفني:
- يقبل مسؤولية وضع برنامج املتطوعن التي من شأنها تعزيز استدامة عمل املوظفن.
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2- املسؤولية املهنية:
- يقبــل املســؤولية للمســاهمة يف مصداقيــة مهنــة التطــوع يف نظــر الرشيحــة املســتفيدة 

مــن الخدمــة.

3- الحرص واالجتهاد:
- يقبل مسؤولية أن يكون محل ثقة وحذر وعايل الجاهزية وواسع االطاع.

4- بذل األفضل واملثابرة:
- يقبل مسؤولية السعي لتحقيق التفوق والتميز حتى عندما تكون املوارد محدودة.

- تقديم كل ما يستطيع للتغلب عى العقبات التي تحول دون التميز.

5- التحسني املستمر:
- يلتزم بتطوير نفسه باملعرفة، واملهارات، والقدرة عى إصدار األحكام العادلة.

6- إدارة الذات وضبط النفس:
- يلتزم بضبط قراراته عى الحقائق واملصلحة العامة التي تحقق النفع الطويل للجمعية.

:)Fairness( 6-العدالة واإلنصاف
ــاء  ــن، والعم ــع املتطوع ــل م ــرارات والتعام ــف الق ــدل يف مختل ــر بالع ــد املدي ــب أن يسرش يج

ــايل:  ــو الت ــى النح ــة ع ــة ومنصف ــة عادل ــاء بطريق ــن والزم واملوظف

1- للمتطوعني:
- من خال معاملة جميع املتطوعن باإلنصاف وعدم التحيز.

2- للجمعيات:
- وضع السياسات واإلجراءات واملعاير التي تعكس اإلنصاف والحياد.

3- للمستفيدين:
- توفر الخدمة للعماء بطريقة عادلة ومنصفة.

4- للموظفني:
ــل  ــم داخ ــخصية أو وضعه ــم الش ــن خصائصه ــر ع ــض النظ ــاف بغ ــن بإنص ــع املوظف ــل م - التعام

ــة. الجمعي

5- ملهنة التطوع:
- التعامل مع الزماء بطريقة عادلة ومنصفة.

ــتوى  ــى املس ــة ع ــات التطوعي ــع الجمعي ــات م ــة يف كل التعام ــة املهن ــى كرام ــاظ ع - الحف
ــي. ــي والوطن املح
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:)Confidence and Trust( 7- الثقة واألمانة
يجــب عــى مديــر التطــوع التحــي بالثقــة واألمانــة يف التعامــات مــع: املتطوعــن والجمعيــة 
واملســتفيدين واملوظفــن وزمــاء املهنــة، وذلــك مبــا ميتلكــه مــن األمانــة ويثبــت الصــدق لديــه 

والســامة واملوثوقيــة والــوالء والقــرارات األخاقيــة والرعايــة كــا يف املفــردات التاليــة:
1- الصدق: الشفافية بلباقة وبرصاحة.

2- النزاهة: الشجاعة األدبية من خال عدم االستسام والسعي للحلول املناسبة.
3- املوثوقية: بتنفيذ االلتزامات.

4- االنتاء للجمعية فكرا وسلوكا.
5- اتخاذ القرارات األخاقية: من خال فهم وزنها وآثارها األخاقية.

ــل األذى  ــع وتقلي ــم املناف ــال لتعظي ــة يف كل األع ــف والرحم ــار اللط ــك بإظه ــة: وذل 6- الرعاي
ــن. ــق اآلخري ــذي يلح ال

7- وضوح االلتزامات نيابة عن الجمعية، واملوظفن واملتطوعن عن طريق:
قبــول املســؤولية لضــان قنــوات اتصــال واضحــة بشــأن االلتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا نيابــة 
عــن الجمعيــة واملوظفــن واملتطوعــن مــن أجــل تحقيــق أقــى قــدر مــن النجــاح مــن جميــع 

ــن. املعني
8- قبــول مســؤولية وضــع العقــود واالتفاقــات التــي يســهل فهمهــا وتطبيقهــا عــى أرض 

ــع. الواق
9- حــدود الــوالء: مــن خــال تفهــم وإدراك حــدود الــوالء الشــخيص واملهنــي تجــاه املتطوعــن 
واملســتفيدين والجمعيــة ووضــع أولويــات واضحــة ومناســبة لتقليــل املســؤولية واملخاطــر 

ــي. ــل التطوع ــن بالعم ــع املعني ــى جمي ــة ع املرتب
10- تضــارب املصالــح: مديــر التطــوع هــو املســؤول عــن تحديــد السياســات واإلجــراءات والظــروف 
التــي قــد تــؤدي إىل تضــارب يف املصالــح مــن خــال إظهــار الحــاالت املعنيــة مبهنيــة وشــفافية 

عاليــة، ثــم إزالتهــا ومعالجتهــا حتــى يــزول هــذا التضــارب.
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