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امليثاق األخالقي للمتطوع

الهدف منه
توضيــح الضوابــط وااللتزامــات والقيــم واملبــادئ للمتطــوع يف 
مجــال العمــل التطوعــي خــال مامرســته للعمــل التطوعــي يف 

جمعيــة رعايــة األيتــام.

املتطوعون.املعنيون

املعيار الوطني السعودي للتطوع.املرجع

األول / 2022ماالصدار

ــؤون االعتامد ــة والش ــوارد البرشي ــوزارة امل ــوع ب ــة للتط اإلدارة العام
االجتامعيــة .

بطاقة تعريف
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امليثاق األخالقي للمتطوع

يهدف هـــذا امليثـــاق إلـــى توضيـــح الضوابط وااللتزامات والقيـم واملبـــادئ التـي تساهم يف 
ــات  ــدد املتطلب ــوع، وتح ــون متط ــول إىل ملي ــة 2030 للوص ــة اململك ــتهدفات رؤي ــق مس تحقي

املنوطة باملتطوعيـــن وواجباتهـــم، وتحفـــظ حقوقهـــم أثنـاء مامرسة العمـــل التطوعـي.
العمــل  يُســهُِّل ويســاعد جميــع األطــراف املشــاركة يف  االلتــزام بامليثــاق األخاقــي  إن 
التطوعــي عــى أداء مهامهــم بجــودة وكفــاءة عاليــة. مــن خــال التزامهــم بالعنــارص التاليــة:

1- القيم واألخالق:
البــد أن ترتبــط األعــامل الناجحــة مبرجعيــة أخاقيــة مســتمدة مــن ديننــا الحنيــف وقيــم مجتمعنــا 
ــوده إىل  ــوع ويق ــات املتط ــى ترصف ــس ع ــا ينعك ــة 2030 مب ــة اململك ــن رؤي ــعودي، وم الس

تحقيــق الغايــة مــن املشــاركة التطوعيــة. ومــن أجــل هــذا يجــب عــى املتطــوع:
1. االلتزام بالقيم واألخاق بناًء عى املبادئ اإلسامية واملواطنة املسؤولة.

2. التحيل باملسؤولية عن عمله التطوعي مبا ينعكس إيجابياً عى الجمعية واملجتمع.
3. إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأخاقه.

4. تقدير ومعاملة الجميع باحرتام وكرامة. 

2- الرسية:
ينطــوي العمــل يف املجــال التطوعــي عــى العديــد مــن املامرســات التــي ال تخلــو مــن االطاع 
عــى بعــض األمــور الرسيــة للرشيحــة املســتفيدة مــن الخدمــة وغريهــا، إىل جانــب حساســية 
بعــض القضايــا املطروحــة يف برنامــج العمــل التطوعــي، وتشــمل الرسيــة كافــة األمــور 
املكتوبــة واملقــروءة واإللكرتونيــة ومــا هــو يف حكــم “الرسيــة” كــام هــو متعــارف عليــه مــن 

قبــل النــاس، وبنــاء عليــه فيجــب عــى املتطوعــن االلتــزام بالتــايل:
1. عدم إفشاء معلومات خاصة باملستفيدين من العمل التطوعي.

2. عــدم إفشــاء املعلومــات املصنفــة بكونهــا »رسيــة« عــن الجمعيــة بــأي وســيلة كانــت ســواء 
إعاميــة أو غريهــا أثنــاء تطوعــه أو بعــده.

الغرض من الدليل
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3- املوثوقية وتحمل املسؤولية: 
أن يكون املتطوع محاً للثقة، متصفاً باملسؤولية يف ترصفاته وأقواله، إضافة إىل كونه:

1. متحما ملسؤولية تنفيذ األعامل املناطة به. 
2. يرجع إىل منسق الربنامج أو صاحب الصاحية يف حالة وقوع مشاكل أو تحديات.

ــه  ــن وقيم ــل للوط ــو ممث ــل ه ــط، ب ــا فق ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــل الجمعي ــه ال ميث ــدركاً لكون 3. م
ــه. ومبادئ

4- التواصل الفعال:
العمــل،  يف  وزمائــه  وأصدقائــه  املتطــوع  بــن  جيــدة  عاقــات  الفعــال  التواصــل  ينّمــي 
ــن  ــري ع ــرد يف التعب ــدرات الف ــة ق ــى تنمي ــاعد ع ــم، ويس ــل معه ــن يتعام ــتفيدين الذي واملس
نفســه وتحديــد أفــكاره وآرائــه بوضــوح مبــا يجعــل اآلخريــن قادريــن عــى فهمــه، وهــذا يســاعد 

ــوع: ــدر باملتط ــذا يج ــات. ول ــى التحدي ــب ع ــكات والتغل ــل املش ــى ح ع
- أن يستفيد من العمل التطوعي يف رفع الخربة العملية واملهنية.

- أن يكــون واعيــاً وملــامً مبرجعيــة االستفســارات حــول السياســات واإلجــراءات يف جمعيــة رعايــة 
االيتام. 

- أن يتواصل مع اآلخرين بجودة وفاعلية. 

5- تقديم الدعم:
تنظــر الجمعيــة لــكل فــرد مــن املتطوعــن عــى أنــه جــزء هــام مــن عمليــه الدعــم بــكل األشــكال 

املمكنــة إلنجــاح العمــل التطوعــي. ولهــذا فإنــه يُتَوقـّـُع مــن املتطــوع:
- أن يكــون داعــامً ملــن حولــه مــن املســتفيدين واملتطوعــن اآلخريــن، خصوصــاً يف املــكان الذي 

يــؤدى فيــه عملــه التطوعي.
- أن يكــون داعــامً لجميــع الجهــود الراميــة إىل تعزيــز الكفــاءة والفعاليــة وتحقيــق التميــز يف 

إدارة الجمعيــة يف مجــال العمــل التطوعــي.

6- الشخصية اإليجابية:
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ــار  ــاهم دون انتظ ــاند وتس ــي تس ــاءة الت ــادرة املعط ــخصية املب ــي الش ــة ه ــخصية اإليجابي الش
مقابــل، وهــي شــخصية متزنــة، ومتوازنــة بن الحقــوق والواجبــات ومتتلــك الجديــة، واملوضوعية 

واملثابــرة. وبنــاء عــى هــذا ينتظــر مــن املتطــوع اإليجــايب مــا يــيل:
- أن يقدم ما لديه بإيجابية مثمرة تنعكس عى من حوله.

- أن يتخــذ الجانــب اإليجــايب املنفتــح يف التعامــل مــع العاملــن يف الجمعيــة وتســخري اإلمكانــات 
املتاحــة لــه إلنجــاح املشــاريع التطوعيــة التــي يعمــل بهــا.

- أن يحرص عى املظهر الخارجي املناسب يف جميع األوقات واملناسبات.
-  أن يســعى للتعــرف عــى األمنــاط االجتامعيــة والســلوكية للمســتفيدين مــن العمــل التطوعــي، 

بهــدف تحســن تعاملــه معهــم واســتيعابهم بشــكل أفضــل.

7- املهنية:
البــد أن يرتبــط أي عمــل بوســيلة لقيــاس نجاحــه، وميكــن قيــاس نجــاح العمــل التطوعــي بنتائجــه 
اإليجابيــة التــي تنعكــس عــى املســتفيدين منــه، ومبســتوى مهنيــة املتطــوع ومســتوى 

ــي: ــل التطوع ــة يف العم ــل املهني ــن دالئ ــه، وم ــده لعمل تجوي
1. أن يســعى املتطــوع إىل رفــع وتحســن أســاليب العمــل وتجويدهــا واالســتفادة مــن التطــورات 

املهنيــة يف نفــس املجــال.
2. أن يحرص املتطوع عى تقديم العمل وإخراجه بأعى مستويات الجودة املمكنة.

3. أن يقــوم املتطــوع بــإدارة شــؤونه الخاصــة والعمليــة بطريقــة ال تــر بســمعة الجمعيــة التــي 
ــوع معها. يتط

8- املرجعية:
لــكل عمــل منظــم مرجعيــة ولوائــح يجــب التقيــد بهــا لضــامن جــودة العمــل واملخرجــات، وتُلــزم 

املرجعيــة العاملــن يف العمــل التطوعــي:
1. بتنفيذ املهام بحسب الهيكلية واملرجعيات املعتمدة يف الجمعية.

2. بااللتزام الكامل بالضوابط واللوائح والسياسات املعتمدة من قبل الجمعية.
3. بااللتــزام باملحافظــة عــى ممتلــكات الجمعيــة وعــى العهــد املســلمة إليــه بجميع أشــكالها 

ــا للجمعية. وإعادته
4. بااللتزام باالتفاقيات والرشاكات التي تعقدها الجمعية.

5. باالمتنــاع عــن إعطــاء أي تعهــد أو التــزام نيابــة عــن الجمعيــة دون الرجــوع للمســؤولن وأخــذ 
الترصيــح الرســمي بذلــك.

9- تضارب املصالح:
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تضــارب املصالــح هــو الوضــع أو املوقــف الــذي تتأثر فيــه موضوعيــة قــرار املتطوع واســتقاليته 
ــه شــخصياً، أو تهــم أحــد  أثنــاء أدائــه لعمــل التطوعــي مبصلحــة شــخصية، ماديــة أو معنويــة تهمُّ
أقاربــه، أو أصدقائــه املقربــن، أو عندمــا يتأثــر عملــه التطوعــي باعتبــارات شــخصية مبــارشة أو 
غــري مبــارشة، أو مبعرفتــه باملعلومــات التــي تتعلــق بالقــرار.  ومــن أجــل تفــادي هــذا التضــارب 

يف املصالــح يجــب عــى املتطــوع:
1. عدم استخدام موارد الجمعية ألغراض ومنافع شخصية، بأي شكل من األشكال.

2. االمتنــاع عــن قبــول أي هديــة أو خدمــة أو عطايــا باســتثناء الحــاالت التــي تربرها قواعــد وأعراف 
الضيافــة واللياقة.

10- املساواة يف التعامل:
ــادي  ــح وحي ــاس واض ــى أس ــوع ع ــى أداء املتط ــل ع ــاواة يف التعام ــس املس ــب أن تنعك يج
بعيــداً عــن كل أنــواع التحيــز والعنرصيــة. ولهــذا يجــب عــدم التمييــز يف تقديــم خدمــة التطــوع 
للمســتفيدين عــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الســن أو الجنســية أو الديــن أو اإلعاقــة 

ــة. الجســدية أو العقلي
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