
 

 

 المقدمة: 
  وتحفظ وواجباتهم،  المتطوعين  سييكو   وتحدد  شييطوط   وتوضيي   التطوعي،  العمل  قواعد تحكم التي  المبادئ  توضييي   إلى الميثاق هذا  يهدف

 االلتزام  التطوعي  العمل  في  األسييياسيييي  المبادئ  نوم  فيها. يعمل  التي والبيئ   الجمعي   سيييياسييي   خالل من  التطوعي  العمل أثناء  في  حقوقهم
 .لجمعي ا طوزوا والمتابعين العمل فطيق أعضاء ثق  لكسب اتباع  ينبغي الذي األساسي الشيء ألنها األخالقي  المعاييط بأعكى

 

 التالية: بالعناصر المتطوع يلتزم أن ويجب 

 واألخالق:  القيم 
 والسن .  القطآن  مبادئ عكى  بناء   واألخالق بالقيم االلتزام •

 وكطام .  باحتطام الفطيق  أعضاء  جميع معامك  •

   والمجتمع. الصحيف   مصكح  إلى والنظط  الني ، وحسن   بالصدق المتطوع  تحكّي •
 

 الحيادية: 
 األموط.  شخصن  عدم •

 الجنسي .  أو العطقي  أو  القبكي  أو المذهبي   أو الديني  األموط  إثاطة عدم •

 الصحيف .  في  النشط  سياس    يخالف ما أو  المصدط مجهول محتوى أي نشط عدم •
   

 السرية: 
 . بالجمعي  خاص   معكومات أي  إفشاء  عدم

   

 المسؤولية: 
 إلى  والطجوع  الموضييوع   الخطط  لتنفيذ  مسييلولي   محل  يكون بأن وذل   وأقوال ،  تصييطفات   لك  في  بالمسييلولي  متصييفا    المتطوع  يكون أن

 ومبادئ . وقيم  الوطن يمثل لكن  فقط, إليها ينتمي التي الجمعي  يمثل ال أن  ويدط  ،المشاكل وقوع حال  في المباشط المشطف
   

 واإليجابية:  المبادرة
 حول .  من كل  عكى  تنعكس بإيجابي  لدي   ما يقدم أن •

  إلنجاح  ل  المتاح  اإلمكانات جميع  واستغالل الجمعي  عمل فطيق   أعضاء جميع  مع التعامل في  المنفت  اإليجابي الجانب  يتخذ أن •
 فيها.  يعمل التي المشاطيع

 والمناسبات.   األوقات جميع في  المناسب الخاطجي  المظهط عكى  يحطص أن •
 

 المهنية: 
 عاليتين. واحتطافي  بمهني  التطوعي  العمل تقديم •

 . الجمعي   بسمع   اإلضطاط إلى يلدي  عمل  بأي  المتطوع يقوم ال •
   

 المرجعية: 
 . الجمعي  في  المعتمدة والمطجعيات الهيكك   بحسب المهام تنفيذ •

 . الجمعي   قبل  من  المعتمدة والسياسات والكوائ  بالقوانين الكامل االلتزام •

 . الجمعي  تعقدها التي  والشطاكات  باالتفاقيات االلتزام •

 بذل . الطسمي  التصطي  وأخذ لكمسلولين الطجوع دون الجمعي   عن نياب  التزام أو تعهد أي إعطاء عن االمتناع •
   

 المصالح:  تضارب
 شخصي .  ألغطاض الجمعي   طد موا استخدام عدم •

 والكياق .  الضياف   وأعطاف قواعد   تبططها التي الحاالت باستثناء عطايا أو  خدم    أو هدي  أي   عكى  الحصول أو تكقي عن االمتناع •
   

 التعامل:   في المساواة
  التططق  عدم  يجب  ولهذا   التحيز.  أنواع   كل  عن  بعيدا  وحيادي  واض   أساس   عكى  المتطوع   أداء  عكى   التعامل  في  المساواة  تنعكس  أن   يجب

 جنسي .  أو  جنس  أو  لقبيك  التحيز  أو  المذاهب  أو  االديان أو  لكشخصن  

 

 


