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اإلدارة العامة للتط�ع بوزارة العمل والتنم�ة االجتماع�ة 



- الغرض من الدل�ل:
� تحقيق مستهدفات 

امات والق�ـم والم�ـادئ التـي �ساهم �� � يهدف هـذا الميثـاق إلـى توض�ـح الضوا�ط واالل��
وواج�اتهـم،  �المتطوع�ـن  المنوطة  المتطل�ات  وتحدد  متط�ع،  مليون  إ�  للوصول   ٢٠٣٠ الممل�ة  رؤ�ة 

وتحفـظ حقوقهـم أثنـاء ممارسة العمـل التطوعـي.
� العمل التطو�� ع� أداء مهامهم 

ُل و�ساعد جميع األطراف المشاركة �� � ُ�سهِّ
ام �الميثاق األخال�� � إن االل��

امهم �العنا� التال�ة: � �جودة وكفاءة عال�ة. من خالل ال��

١- الق�م واألخالق:
ال�د أن ترت�ط األعمال الناجحة �مرجع�ة أخالق�ة مستمدة من دي�نا الحن�ف وق�م مجتمعنا السعودي، 
المشاركة  من  الغا�ة  تحقيق  إ�  و�قودە  المتط�ع  ت�فات  ع�  ينعكس  �ما   ٢٠٣٠ الممل�ة  رؤ�ة  ومن 

التطوع�ة. ومن أجل هذا �جب ع� المتط�ع:
ام �الق�م واألخالق بناًء ع� الم�ادئ اإلسالم�ة والمواطنة المسؤولة. � ١-االل��

 ع� الجمع�ة والمجتمع.
�
٢-التح�� �المسؤول�ة عن عمله التطو�� �ما ينعكس إ�جاب�ا

٣-إنجاز العمل التطو�� �أمانة ونزاهة وفق مقتض�ات العمل التطو�� وم�ادئه وأخالقه.
ام وكرامة.  ٤-تقدير ومعاملة الجميع �اح��

٢- ال��ة:
� ال تخلو من االطالع ع� �عض األمور  � المجال التطو�� ع� العد�د من الممارسات ال��

ينطوي العمل ��
� برنامج 

ها، إ� جانب حساس�ة �عض القضا�ا المطروحة �� �حة المستف�دة من الخدمة وغ�� ال��ة لل��
� ح�م ”ال��ة“ �ما 

ون�ة وما هو �� ، و�شمل ال��ة �افة األمور المكت��ة والمقروءة واإلل��� العمل التطو��
: ام �التا�� � � االل�� هو متعارف عل�ه من ق�ل الناس، و�ناء عل�ه ف�جب ع� المتطوع��

. ١- عدم إفشاء معلومات خاصة �المستف�دين من العمل التطو��
ها  ٢-عدم إفشاء المعلومات المصنفة �كونها "��ة" عن الجمع�ة �أي وس�لة �انت سواء إعالم�ة أو غ��

أثناء تطوعه أو �عدە.

٣- الموثوق�ة وتحمل المسؤول�ة:
� ت�فاته وأقواله، إضافة إ� كونه:

 �المسؤول�ة ��
�
أن �كون المتط�ع محً� للثقة، متصفا

١-متحمال لمسؤول�ة تنف�ذ األعمال المناطة �ه. 
� حالة وق�ع مشا�ل أو تحد�ات.

نامج أو صاحب الصالح�ة �� ٢-يرجع إ� م�سق ال��
� ي�ت�� إليها فقط، �ل هو ممثل للوطن وق�مه وم�ادئه.  ل�ونه ال �مثل الجمع�ة ال��

�
٣-مدر�ا

� للمتط�ع 
الميثاق األخال��



٤- التواصل الفعال:
� العمل، والمستف�دين الذين يتعامل 

� المتط�ع وأصدقائه وزمالئه �� ينّ�� التواصل الفعال عالقات ج�دة ب��
�جعل  �ما  بوض�ح  وآرائه  أف�ارە  وتحد�د  نفسه  عن  التعب��   �

�� الفرد  قدرات  تنم�ة  ع�  و�ساعد  معهم، 
اآلخ��ن قادر�ن ع� فهمه، وهذا �ساعد ع� حل المش�الت والتغلب ع� التحد�ات. ولذا �جدر �المتط�ع:

ة العمل�ة والمهن�ة. � رفع الخ��
- أن �ستف�د من العمل التطو�� ��

� الجمع�ة. 
 �مرجع�ة االستفسارات حول الس�اسات واإلجراءات ��

�
 وملما

�
- أن �كون واع�ا

- أن يتواصل مع اآلخ��ن �جودة وفاعل�ة.

٥- تقد�م الدعم:
� ع� أنه جزء هام من عمل�ه الدعم ��ل األش�ال الممكنة إلنجاح  تنظر الجمع�ة ل�ل فرد من المتطوع��

ُع من المتط�ع:
ّ
. ولهذا فإنه ُيتَوق العمل التطو��

الم�ان الذي يؤدى ف�ه   �
�� 

�
� اآلخ��ن، خصوصا  لمن حوله من المستف�دين والمتطوع��

�
- أن �كون داعما

. عمله التطو��
 �

الجمع�ة �� إدارة   �
�� � التم�� ال�فاءة والفعال�ة وتحقيق  الرام�ة إ� تع��ز  الجهود   لجميع 

�
أن �كون داعما  -

. مجال العمل التطو��

٦- الشخص�ة اإل�جاب�ة:
� �ساند و�ساهم دون انتظار مقا�ل، و�� شخص�ة  الشخص�ة اإل�جاب�ة �� الشخص�ة الم�ادرة المعطاءة ال��
� الحقوق والواج�ات وتمتلك الجد�ة، والموضوع�ة والمثابرة. و�ناء ع� هذا ي�تظر من  نة، ومتوازنة ب�� � م��

: � ما ��� المتط�ع اإل�جا��
- أن �قدم ما لد�ه ب��جاب�ة مثمرة تنعكس ع� من حوله.

له  المتاحة  اإلم�انات  الجمع�ة و�سخ��   �
�� � العامل�� التعامل مع   �

�� المنفتح   � اإل�جا�� الجانب  يتخذ  أن   -
� �عمل بها. إلنجاح المشار�ــــع التطوع�ة ال��

� جميع األوقات والمناس�ات.
� المناسب �� - أن �حرص ع� المظهر الخار��

 � ، بهدف تحس�� - أن �س� للتعرف ع� األنماط االجتماع�ة والسلوك�ة للمستف�دين من العمل التطو��
تعامله معهم واس��عابهم �ش�ل أفضل.

٧- المهن�ة:
 � ال�د أن يرت�ط أي عمل بوس�لة لق�اس نجاحه، و�مكن ق�اس نجاح العمل التطو�� ب�تائجه اإل�جاب�ة ال��
 �

تنعكس ع� المستف�دين منه، و�مستوى مهن�ة المتط�ع ومستوى تج��دە لعمله، ومن دالئل المهن�ة ��
: العمل التطو��

� نفس 
� أسال�ب العمل وتج��دها واالستفادة من التطورات المهن�ة �� ١-  أن �س� المتط�ع إ� رفع وتحس��

المجال.
٢- أن �حرص المتط�ع ع� تقد�م العمل و�خراجه �أع� مست��ات الجودة الممكنة.

� يتط�ع معها. ٣- أن �قوم المتط�ع ب�دارة شؤونه الخاصة والعمل�ة �ط��قة ال ت�� �سمعة الجمع�ة ال��



٨- المرجع�ة:
المرجع�ة  وُتلزم  والمخرجات،  العمل  جودة  لضمان  بها  التق�د  �جب  ولوائح  مرجع�ة  جمع�ة  عمل  ل�ل 

: � العمل التطو��
�� � العامل��

� الجمع�ة.
١- ب�نف�ذ المهام �حسب اله��ل�ة والمرجع�ات المعتمدة ��

ام ال�امل �الضوا�ط واللوائح والس�اسات المعتمدة من ق�ل الجمع�ة. � ٢- �االل��
ام �المحافظة ع� ممتل�ات المنظمة وع� العهد المسلمة إل�ه �جميع أش�الها و�عادتها للجمع�ة. � ٣- �االل��

� تعقدها الجمع�ة. ا�ات ال�� ام �االتفاق�ات وال�� � ٤- �االل��
� وأخذ الت��ــــح الرس��  ام ن�ا�ة عن الجمع�ة دون الرج�ع للمسؤول�� � ٥- �االمتناع عن إعطاء أي تعهد أو ال��

�ذلك.

٩-تضارب المصالح:
أدائه  أثناء  المتط�ع واستقالليته  تتأثر ف�ه موضوع�ة قرار  الذي  الموقف  أو  الوضع  المصالح هو  تضارب 
 ، � ، أو تهم أحد أقار�ه، أو أصدقائه المق����

�
ه شخص�ا لعمل التطو�� �مصلحة شخص�ة، ماد�ة أو معن��ة تهمُّ

� تتعلق  ة، أو �معرفته �المعلومات ال�� ة أو غ�� م�ا�� أو عندما يتأثر عمله التطو�� �اعت�ارات شخص�ة م�ا��
� المصالح �جب ع� المتط�ع:

�القرار.  ومن أجل تفادي هذا التضارب ��
١- عدم استخدام موارد الجمع�ة ألغراض ومنافع شخص�ة، �أي ش�ل من األش�ال.

الض�افة  رها قواعد وأعراف  � ت�� ال�� الحاالت  أو عطا�ا �اس�ثناء  ٢- االمتناع عن قبول أي هد�ة أو خدمة 
والل�اقة.

� التعامل:
١٠- المساواة ��

� التعامل ع� أداء المتط�ع ع� أساس واضح وح�ادي �ع�دا� عن �ل أنواع 
١- �جب أن تنعكس المساواة ��

� تقد�م خدمة التط�ع للمستف�دين ع� أساس العرق أو اللون 
�� � � والعن��ة. ولهذا �جب عدم التمي�� التح��

أو الج�س أو السن أو الج�س�ة أو الدين أو اإلعاقة الجسد�ة أو العقل�ة.


