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�طاقة تع��ف

الهدف منه

المعنيون 

اإلصدار

� تح�م قواعد العمل التطو��  � والق�م والم�ادئ ال�� توضيح القوان��
مسؤول�اتهم  وتحدد  وطه،  �� وتوضح  التط�ع،  مديري  ق�ل  من 
خالل  من  التطو��  العمل  أثناء   �

�� حقوقهم  وتحفظ  وواج�اتهم، 
� �عمل فيها. س�اسة الجمع�ة والب�ئة ال��

١- الجمع�ة.
٢- مدير التط�ع.

االول � يوليو ٢٠٢١



م  � ض أن تل�� � ُ�ف�� � الحد�ث عن الم�ادئ األخالق�ة ال��
� لمدير التط�ع، ي����

ق�ل الحد�ث عن الميثاق األخال��
� واستقطابهم. اك المتطوع�� ام ب��� � بها الجمع�ات ق�ل االع��

الراغ�ة  الجمع�ات  بها  م  � تل�� أن  � �جب  ال�� األساس�ة  الم�ادئ  تحد�د عدد من  تم  إدامة  مع�ار  من خالل 
اف بها  م الجمع�ة اإل�مان واالع�� � � تع�� � ذلك لضمان استدامة القض�ة ال��

بتحقيق مع�ار إدامة، ح�ث �أ��
: � واستقطابهم، ومن أهم تلك الم�ادئ ما ��� اك المتطوع�� و�� قض�ة إ��

: � ام �األنظمة والقوان�� � ١-اإلل��
 � والقوان�� �األنظمة  يتعلق  ما  فمنها   ، � المتطوع�� اك  إ�� ب�نظ�م عمل�ة  المتعلقة   � والقوان�� األنظمة  ت�ن�ع 
ترت�ط   � وال�� الدولة  تصدرها   � ال��  � والقوان�� األنظمة  انتهاك  أو  خرق  �عدم  المنظمة  م  � تل�� �ع�ة �أن  ال���
� المرت�طة �مع�ار إدامة والجمع�ة المشغلة لهذا المع�ار  �القض�ة التطوع�ة، أما ما يتعلق �األنظمة والقوان��
� أ�ضا تحافظ ع� حقوق المل��ة  � تنظم عمل�ة المتا�عة وال�شغ�ل وال�� م �األنظمة ال�� � فإن الجمع�ة تل��
الجمع�ة  � ع�  يتع�� �المع�ار، و�ناًء ع� ذلك  المتعلقة  األدلة والنماذج واألدوات  ومنح رخص استخدام 
� سجل إدامة للجمع�ات تحت التأس�س، وذلك عن ط��ق ارج�ع لمالك المع�ار، وهو مركز 

ال�سج�ل ��
ول والمعادن. � لتط��ر المؤسسات غ�� ال��ح�ة �جامعة الملك فهد للب�� التم��

: � ام �عدم استغالل المتطوع�� � ٢-اإلل��
الجمع�ة  ع�  �جب  ل�ن  منهما،  ل�ل  وع  م�� التط�ع حق  من  والجمع�ة  المتط�ع   � ب�� المت�ادلة  العوائد 
يتم  �أن  �الجمع�ة،   

�
مجتمع�ا مرت�طة  غ��  أخرى  قضا�ا   �

��  � المتطوع�� هؤالء  استغالل  �عدم  ام  � االل��
� أر�اح تجار�ة معينة للجمع�ة، أو دفعهم نحو قضا�ا قانون�ة للتنصل منها أو غ�� ذلك.  � ج��

استغاللهم ��
م �ميثاق عدم االستغالل. � و�ناًء ع� ذلك �جب ع� الجمع�ة أن تل��

٣- عدم استغالل قضا�ا التط�ع ألهداف إعالم�ة فقط:
� التوجه إل�ه لتع��ز مفهوم التط�ع 

وع، وهو ما ي���� إظهرا الجمع�ة لمناشطها و�رامجها التطوع�ة حق م��
� الدولة �ما يتوافق مع 

�� � لدى المجتمع وإلبراز جهود الجمع�ة وفلسفتها التطوع�ة للمجتمع والمسؤول��
ات�ج�ة العامة، ل�ن قد �دفع هذا التوجه الجمع�ة لتغل�ف القصور اإلداري المتعلق  توجهات الخطط االس��
و�عكس صورة غ�� حق�قة  الشفاف�ة  م�دأ  مع  ي�نا��  مما   �

الحق��� �غ�� محتواە  لإللعام  و�ظهارە  �التط�ع 
ف  � هذە الجمع�ة وللجهات الخارج�ة األخرى �ما فيها القطاع الحكو�� الم��

للمجتمع الراغب �التط�ع ��
ع� أعمال الجمع�ة.

: ٤- التعامل الشخ��
� وأ�شطتهم داخل وخارج  � بها والذين �عملون �اسمها �التعامل مع المتطوع�� م الجمع�ة وجميع العامل�� � تل��

مة والئقة. الجمع�ة �ط��قة مناس�ة ومح��

� للجمع�ة 
أوً�: الميثاق األخال��



: � اك المتطوع�� ٥- إ��
 �

�� للحفاظ ع� حقهم  التنظ�م�ة، و�س�  العمل�ة  لديها ضمن  �اء  �اعت�ار متطوعيها ك�� الجمع�ة  م  � تل��
احات  � تقد�م االق��

التعب�� عن آرائهم حول أدوارهم والقرارات ذات الصلة، مع خلق ب�ئة تمتاز �الح��ة ��
والنقد.

٦- الشفاف�ة:
� ذلك اللوائح والس�اسات وخطط 

م الجمع�ة ب�شغ�ل أنظمة معلوماتها �قدر عاٍل من الشفاف�ة �ما �� � تل��
أدوارهم  حسب  المعلومات  لهذە   � المتطوع�� وصول  قدرة  وضمان  ها،  وغ�� المال�ة  والب�انات  العمل 

التطوع�ة.

٧- اإل�الغ عن العيوب:
� أو ح�� غ�� مناسب من 

� أو غ�� أخال��
� �اال�الغ عن أي سلوك غ�� قانو�� �جب أن تدعم الجمع�ة المتطوع��

� أو ح�� من ق�ل اإلدارة، ح�ث �جب أال ي�بع هذا اإل�الغ أي مساس �حقوق هؤالء  ق�ل األفراد أو العامل��
. � المتطوع��

� والعن��ة: ٨- التمي��
، سواء من ح�ث  � � أو العن��ة تجاە المتطوع�� م الجمع�ة �الس�� لعدم وجود أي ن�ع من أنواع التمي�� � تل��

ە، مع مراعاة طب�عة ومتطل�ات الفرص التطوع�ة. الج�س أو اللون أو الج�س�ة أو ال�سب وغ��

٩- الخصوص�ة:
ع�  الحصول  دون  الخاصة  معلوماتهم  عدم كشف  من  وتتأ�د   � المتطوع�� خصوص�ة  الجمع�ة  تح�� 

� حالة وجود قانون ينص ع� خالف ذلك.
موافقتهم المس�قة، إال ��



 �
ء األسا�� الذي ي���� �

ام �أع� المعاي�� األخالق�ة ألنها ال�� � � العمل التطو�� االل��
من الم�ادئ األساس�ة ��

ات�اعه ل�سب ثقة المستف�دين والجهات المانحة.
� العمل التطو�� من أداء 

� المعلن �سهل ع� جميع األطراف المشاركة ��
ام �الميثاق األخال�� � لهذا فإن االل��

مهامهم، �ل �حسب دورە �ش�ل محدد ومدروس �ع�دا عن أ�ة شبهة قد تعيق تحقيق الهدف األس� من 
. العمل التطو��

� �جب أن �كون ملما بها لتنف�ذ مهمته ع�  و�جب أن �درك مدير التط�ع من خالل هذا الميثاق األمور ال��
: أ�مل وجه ب�ذن هللا تعا�، و�� ع� النحو التا��

(Values and Ethics) ١-الق�م واألخالق
ع�  و�نعكس  الشخص،  ي��عه  دستور  من  مستمدة  أخالق�ة  �مرجع�ة  ترت�ط  أن  الناجحة  لألعمال  ال�د 

ت�فاته و�قودە إ� تحقيق الغا�ة من ذلك العمل، وهذا �فرض عل�ه:
ام �الق�م واألخالق بناء ع� م�ادئ القرآن والسنة. � - االل��

هم أثناء أداء  � وغ�� � جميع اإلجراءات لتقل�ل األذى الذي قد �لحق �المتطوع��
- اللطف والحنان وال�رم ��

. الواج�ات من ق�ل أفراد العمل التطو��

(Ci�zenship and Philanthropy) ي ٢-المواطنة والعمل الخ��
 � � وللجمع�ة ولألفراد العامل�� �جب ع� مدير التط�ع إظهار أهم�ة العمل التطو�� للمجتمع وللمتطوع��

وللمستف�دين. و�تم ذلك عن ط��ق:
ح أهم�ة العمل التطو�� للجمهور. �� -

� �قوم بها �ل متط�ع. - تقدير األعمال ال��
- تط��ر الخدمات التطوع�ة �ما يتفق ورؤ�ة المنظمة.

� للعمالء. ح دور المتطوع�� �� -
. � حول العمل التطو�� - تثق�ف الموظف��

- توظ�ف العمل التطو�� ب�شاط، و�سخ�� المواهب للمنظمات المهن�ة ولمجتمعاتنا.
- التط��ر المستمر لفلسفة العمل التطو�� بوصفه قاعدَة عمل مع اآلخ��ن.

(Respect) ام ٣- االح��
وللجمع�ة   � للمتطوع�� ام  االح�� إظهار  التط�ع  مدير  و�جب ع�   ، التطو�� العمل  أساس�ات  من  ام  االح��

� الجمع�ة وللمجتمع ولمهنتة التط�ع.  و�كون ذلك من خالل:
وللعمالء ولموظ��

� لمدير التط�ع
: الميثاق األخال��

�
ثان�ا



: � ١- ف�ما يتعلق �المتطوع��
ام القدرات المختلفة. - اح��

� أدوارهم.
� تؤثر �� � القرارات ال��

- توف�� الفرصة للمساهمة ��
ام دوافع العمل التطو�� والس�� لتلب�ة االحت�اجات. - اح��

ام ال��ة إ� أع� درجة ممكنة. - اح��
- تحقيق نمو الشخص�ة.

٢- ف�ما يتعلق �الجمع�ة:
- دعم رؤ�ة الجمع�ة ورسالتها وأهدافها.

- تمث�ل الجمع�ة �ش�ل فّعال داخل المجتمع.

٣- ف�ما يتعلق �المستف�دين:
- الس�� لفهم احت�اجاتهم وتط��ر الخدمات لتلب�ة تلك االحت�اجات.

ام خصوص�ة األفراد. - اح��
� صنفت ع�  ون�ة والسمع�ة وال���ة واللفظ�ة ال�� - حما�ة المعلومات �جميع األش�ال المكت��ة واالل���

أنها ��ة للمستف�دين.

� الجمع�ة:
�� � ٤- ف�ما يتعلق �العامل��

. � � المتطوع�� ام دورهم والعمل ع� �شجيع التعاون والدعم ب�نهم و��� - اح��

٥- ف�ما يتعلق �المجتمع:
- االنفتاح و�ذل الجهد لمساعدة اآلخ��ن.

ا�ات مناس�ة ألهداف المنظمة. - تك��ن ��

٦- ف�ما يتعلق �مهنة التط�ع:
. � � والموظف�� ام الزمالء من المتطوع�� - اح��

ام أدوار الجهات التطوع�ة المحل�ة والوطن�ة. - اح��

:(Accountability) ٤ -المساءلة
؛  � � والجمع�ة والعمالء والعامل�� اف �أن أدوارە �شمل المساءلة ل�ل من: المتطوع�� ع� مدير التط�ع االع��

، وذلك من خالل المفردات التال�ة: � � الس�� لتحقيق التم��
هذە المساءلة ُتعد ق�مة أساس�ة ��

: � ١- للمتطوع��
- توف�� معلومات دق�قة عن الفرص التطوع�ة.

. � - تع��ز ب�ئة آمنة وداعمة للمتطوع��



٢- للجمع�ة:
- عن ط��ق إدارة الموارد �ط��قة مث� لتحقيق أق� قدر من الخدمات ذات الق�مة المضافة للجمع�ة.

٣- للمستف�دين:
� حدود الموارد المتاحة.

- الس�� لتوف�� أع� مستوى من جودة الخدمة ��

: � ٤- للموظف��
� لتط��ر الخدمات التطوع�ة. - العمل �صورة تعاون�ة مع الموظف��

٥- للمجتمع:
- من خالل إدارة الموارد �ح�مة.

٦- لمهنة التط�ع:
� إدارة التط�ع �الجمع�ة.

شاد �المعاي�� المهن�ة �� - االس��
. � - المتا�عة المستمرة للتط��ر المه��

. � � الجهات التطوع�ة ع� المستوى المح�� والوط��
- المشاركة ال�شطة ��

� �ل هذە المسؤول�ات �ط��قة تضمن نتائج أ��� إ�جاب�ة للجمع�ة. - تحقيق التوازن ب��

:(Responsibility) ٥- المسؤول�ة
و�شمل  التطو��  العمل  ائح  �� لمختلف  يؤديها  أن  �جب   � ال�� المسؤول�ات  تن�ع  التط�ع  مدير  �درك 

المفردات التال�ة:
: � ١- عالقات الموظف��

. � � من شأنها تع��ز استدامة عمل الموظف�� � ال�� - �ق�ل مسؤول�ة وضع برنامج المتطوع��

٢- المسؤول�ة المهن�ة:
�حة المستف�دة من الخدمة. � نظر ال��

� مصداق�ة مهنة التط�ع ��
- �ق�ل المسؤول�ة للمساهمة ��

٣- الحرص واالجتهاد:
- �ق�ل مسؤول�ة أن �كون محل ثقة وحذر وعا�� الجاه��ة وواسع االطالع.

٤- �ذل األفضل والمثابرة:
� ح�� عندما تكون الموارد محدودة. - �ق�ل مسؤول�ة الس�� لتحقيق التفوق والتم��

. � � تحول دون التم�� - تقد�م �ل ما �ستطيع للتغلب ع� العق�ات ال��



٦- إدارة الذات وض�ط النفس.
� تحقق النفع الط��ل للجمع�ة. م �ض�ط قراراته ع� الحقائق والمصلحة العامة ال�� � - �ل��

:(Fairness) ٦- العدالة واإلنصاف
 � والموظف�� والعمالء   ، � المتطوع�� مع  والتعامل  القرارات  مختلف   �

�� �العدل  المدير  شد  �س�� أن  �جب 
 : والزمالء �ط��قة عادلة ومنصفة ع� النحو التا��

: � ١- للمتطوع��
. � � �اإلنصاف وعدم التح�� - من خالل معاملة جميع المتطوع��

٢- للجمع�ات:
� تعكس اإلنصاف والح�اد. - وضع الس�اسات واإلجراءات والمعاي�� ال��

٣- للمستف�دين:
- توف�� الخدمة للعمالء �ط��قة عادلة ومنصفة.

: � ٤- للموظف��
� ب�نصاف �غض النظر عن خصائصهم الشخص�ة أو وضعهم داخل الجمع�ة. - التعامل مع الموظف��

٥- لمهنة التط�ع:
- التعامل مع الزمالء �ط��قة عادلة ومنصفة.

. � � �ل التعامالت مع الجمع�ات التطوع�ة ع� المستوى المح�� والوط��
- الحفاظ ع� كرامة المهنة ��

:(Confidence and Trust) ٧- الثقة واألمانة
والمستف�دين  والجمع�ة   � المتطوع�� مع:  التعامالت   �

�� واألمانة  �الثقة  التح��  التط�ع  مدير  ع�  �جب 
� وزمالء المهنة، وذلك �ما �متل�ه من األمانة و���ت الصدق لد�ه والسالمة والموثوق�ة والوالء  والموظف��

� المفردات التال�ة:
والقرارات األخالق�ة والرعا�ة �ما ��

١- الصدق: الشفاف�ة �ل�اقة و��احة.
اهة: الشجاعة األدب�ة من خالل عدم االس�سالم والس�� للحلول المناس�ة. � ٢- ال��

امات. � ٣- الموثوق�ة: ب�نف�ذ االل��
٤- االنتماء للجمع�ة فكرا وسلو�ا.

٥- اتخاذ القرارات األخالق�ة: من خالل فهم وزنها وآثارها األخالق�ة.
� �ل األعمال لتعظ�م المنافع وتقل�ل األذى الذي �لحق اآلخ��ن.

٦- الرعا�ة: وذلك ب�ظهار اللطف والرحمة ��
� عن ط��ق: � والمتطوع�� امات ن�ا�ة عن المنظمة، والموظف�� � ٧- وض�ح االل��

الجمع�ة  عن  ن�ا�ة  بها  التعهد  تم   � ال�� امات  � االل�� �شأن  واضحة  اتصال  قنوات  لضمان  المسؤول�ة  قبول 
. � � من أجل تحقيق أق� قدر من النجاح من جميع المعني�� � والمتطوع�� والموظف��



� �سهل فهمها وتطب�قها ع� أرض الواقع. ٨- قبول مسؤول�ة وضع العقود واالتفاقات ال��
� والمستف�دين  � تجاە المتطوع�� حدود الوالء: من خالل تفهم و�دراك حدود الوالء الشخ�� والمه��  -٩
 � المعني�� جميع  ع�  ت�ة  الم�� والمخاطر  المسؤول�ة  لتقل�ل  ومناس�ة  واضحة  أول��ات  ووضع  والجمع�ة 

. �العمل التطو��
� قد  تضارب المصالح: مدير التط�ع هو المسؤول عن تحد�د الس�اسات واإلجراءات والظروف ال��  -١٠
� المصالح من خالل إظهار الحاالت المعن�ة �مهن�ة وشفاف�ة عال�ة، ثم إزالتها ومعالجتها 

تؤدي إ� تضارب ��
ح�� يزول هذا التضارب.


