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نظــرًا ألن القطــاري اخلــرين طــا ينــاؤ بــت مــن مســؤوليات وواعبــات يف خدمــة اجملتمــع تقــع عليــت   
علـ  أن يـيتي أداء املو ـف يف    الوقف   مسؤولية النهوض بتنمية اجملتمع، ولقد حرصت مجعية 

إطـار منظومــة  مــن القــيم واملبــادئ األخالقيــة الـيت ملهــم الســلول املهــين والــو يفي لت ــب    
ــاري إحركــة و ــيم         ءاألدايق ــ  أفــراد اجملتمــع، و تعهــا الق ــًا عل ــنعها إجياب املهــين، وطــا ي

تماماتنـا وحاعاتنـا والنظـام االعتمـاعي والثقافـة الـيت تنشـي فيهـا طـا تت ـمنت مـن            هوا ناأهداف
 نواحي دينية واقتصادية وعلمية.

لول حيـاة أن إنسـان مهـم أنهـا توعـت وترشـد السـ        اء النفا أن القيم شيء مهـم يف مويرى عل
فالقيمــة مبــدأ وــرد وعــام للســلول ويشــعر أن إنســان  مهــم أنهــا توعــت وترشــد    اإلنســاني،

السلول اإلنساني، فالقيمة مبدأ ورد وعام للسلول يشعر اإلنسان حنوه باالرتبـاؤ االنفعـالي   
 القون، كما أنها توفر مستوى للحهم عل  األفعال واألهداف اخلاصة باإلنسان.

وموعة من القيم واألخالقيات واملبادئ اليت توعـت السـلول، و جيـب علـ      امليثاق األخالقي و 
يسـية للميثـاق هـو توعيـت سـلول كـل األشـخا         ئالشخص املهـين أن يلتـزم بهـا، والو يفـة الر    
 العاملني يف مهنة معينة أو يف منشية معينة.

 

ا التزامنــا بتقــديم خــدماتنا وفقــًا ألعلــ   حيــدد امليثــاق معــايري نارســاتنا املهنيــة، وهــو يعهــ  
 املعايري األخالقية، ويسرن امليثاق عل  كل املو فني

 حرتام قيمة وكرامة اإلنسان.ا -1

 التمسك بيركان ومبادئ الدين اإلسالمي وبآدابت. -2

 األمانة. -3

 ستقامة.اال -4
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 . ةالنزاه -5

 الشفافية. -6

 االلتزام باملوضوعية. -7

 االلتزام باملهنية. -8

 االلتزام بقيمة ومبدأ العدالة االعتماعية. -9

 احرتم قيمة العلم والبحث العلمي واالستفادة منهما. -10

 االهتمام بيولوية مصلحة املستفيدين واحتياعاتهم واهتماماتهم. -11

 اهلدايا ( من املستفيدين أو املاحنني.عدم احلصول عل  منافع شخصية ) مثل  -12

 عدم استغالل اجلمعية ومواردها بين شهل من األشهال. -13

 احملافظة عل  املال العام واملمتلهات العامة. -14

احملافظـــة التامـــة علـــ  ســـرية املعلومـــات الـــيت يـــتم احلصـــول عليهـــا مـــن : املســـتفيدين   -15
 عد ترل العمل.واملاحنني واجلمعية، وذلك أثناء االرتباؤ بالو يفة أو ب

 تهوين  عالقات مهنية مع املستفيدين واملاحنني. -16

تواهم أو ســالتعامــل مــع املســتفيدين مهمــا كانــت أنــواعهم أو أعمــارهم أو الــوانهم أو م   -17
 شخصياتهم أو عنسياتهم .

 جيابي والواعي للمستفيدين واملاحنني أصحاب املصلحة.نصات اإلاإل -18

 ن ألن سبب من األسباب.عدم التفرقة أو احملاباة بني املستفيدي -19

ــال أو         -20 ــة أو االحتي ــدم األمان ــة تتســم بع ــات ودعاي عــدم املشــاركة يف أن مواقــف وإعالن
 التظليل.

عـــدم مشـــاركة اجلمعيـــة يف أن نشـــاؤ سياســـي أو أن نشـــاؤ يـــدعو إ  الطائفيـــة أو   -21
للغـة  احلض عل  الهراهية أو التمييز بني املـواطنني بسـبب اجلـنا أو األصـل أو اللـون أو ا     

 العقيدة أو اجلنسية أو اإلعاقة أو غري ذلك من األسباب املخالفة للنظام. أو

هنيــة واألداء املهــين عــدم الســمام للمشــهالت الشخصــية أن تتعــارض مــع األحهــام امل  -22
 للعاملني باجلمعية.
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 هو عديد عن مهنتت. مامواصلة االطالري عل  كل  -1

مواصـــلة االطـــالري علـــ  كـــل مـــا  هـــو عديـــد عـــن الفئـــات املســـتهدفة مـــن حيـــث احتياعـــاتهم   -2
هذه االحتياعات وحل هذه املشهالت والربامج  واخلـدمات الـيت    ةومشهالتهم وأساليب تلبي

 حيتاج إليها هؤالء املستفيدون.

ة دوالو يفية، واحلر  علـ  االسـتفا  احلر  عل  ح ور املؤمترات والربامج التدريبية املهنية  -3
 منها.

 عل  العاملني باجلمعية العمل عل  تطوير معارفهم املهنية بشهل مستمر. -4

 عل  العاملني باجلمعية العمل عل  تنمية قدراتهم املهنية بشهل مستمر . -5

 ة احلسنة.وتقديم النموذج املثالي والقد -6

 االلتزام باألمانة واإلخال  يف أدا العمل. -7

 

 أهمية تسجيل املعلومات املهمة وال رورية عن املستفيد بشهل مهين سليم يف ملف خا  بت. -1

احملافظة عل  سرية املعلومات اليت حيصل عليها العاملون من املسـتفيد، مـع تطبيـب مبـدأ السـرية       -2
خلاصة باملستفيد لفريب العمل أو إلدارة اجلمعية عنـدما يتطلـب   الومات عاجلماعية طعن  توفري امل

 االمر ذلك ويهون ذلك يف مصلحة املستفيد.

 التعرف عل  احتياعات املستفيدين، وملديد هذه االحتياعات وترتيبها. -3

 

 أو قسم خا  بشؤون املتطوعني. قيام اجلمعية بتخصيص شخص مهين مسؤول -1

 تعمل اجلمعية عل  استقطاب املتطوعني ملساعدة اجلمعية عل  ملقيب أهدافها. -2

ديد احلد االدن  املطلـوب ملـؤهالت املتطـوعني مـن حيـث النـوري والعمـر والتعلـيم واخلـربة          أهمية مل -3
 الشخصية واجلنسية.

 ريب وإعداد املتطوعني.عية بتوفري الربامج التدريبية املناسبة لتدماجل ماهتما -4

ملر  اجلمعية عل  حسن االستفادة مـن املتطـوعني و إشـراكهم يف تنفيـذ بعـض بـرامج وتقـديم         -5
 بعض خدماتها.

 وعني وشرحها هلم.طالعالقة مع املت ةيمقيام اجلمعية بوضع الئحة خاصة لتن -6
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 وحمدد.ضرورة قيام اجلمعية بتوضيح حقوق وواعبات ومسؤوليات املتطوري بشهل واضح  -7

 وتقديم الشهر والتقدير هلم يف املناسبات املالئمة. أهمية ملفيز وتهريم املتطوعني -8

 
 

 احرتام مجيع الزمالء يف اجلمعية. -1

أو الرتهيـب  املساهمة بتوفري بيئة عمل آمنة وخالية مـن التهديـدات بـالعنف أو اإليـذاء اجلسـدن       -2
 البدني.

 جتنب توعيت أن نقد سليب للزمالء يف اجلمعية. -3

 اجلمعية.أهداف العمل اجلماعي يف ملقب  ةو أهمياإلميان بفهرة  -4

قيــام كــل عامــل مــن العــاملني يف اجلمعيــة بشــرم دوره وو يفتــت ومهنتــت ألع ــاء فريــب العمــل    -5
 باجلمعية.

 و ائف ومهن أع اء فريب العمل. فهم أدوار  و -6

 ام مجيع مهن فريب العمل وتقدير أدوارهم.احرت -7

مـع التعـبري عـن     ،احرتام اختالفـات ارراء وأسـاليب املمارسـة للـزمالء والعـاملني بـاملهن االخـرى        -8
 النقد من خالل القنوات املناسبة  و بيسلوب يتسم باملسؤولية.

 حل املشهالت.و املهام املشرتكة  لتنفيذالتعاون مع مجيع أع اء فريب العمل  -9

 .باملهمةلقة املتع اء فريب العمل باملعلومات عمداد أإ -10

 وسرية املعلومات املشرتكة مع الزمالء يف اجلمعية. ةاحرتام  خصوصي -11

 قبول النصح واملشورة من الزمالء. -12

تنشي  وتبادل فر  احلصول عل  املعلومات واخلربات واألفهار مع زمـالء املهنـة والعـاملني     -13
 بغرض ملقيب التطوير املستمر واملساندة املشرتكة.باملهن األخرى  واملتطوعني 

ح ور اعتماعات اللجان واملشاركة بفاعلية فيها، واختاذ القرارات بشهل مجاعي للتغلب  -14
 عل  املشهالت.

 .العوائب لتحقيب األهدافمساعدة فريب العمل عل  النجام وبذل وهود اكرب يف مواعهة  -15
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ــة يف هــذه          -1 ــ  أن تهــون هــذه املشــاركة فاعل ــت، عل ح ــور كــل االعتماعــات واللجــان املناســبة ل
 االعتماعات واللجان.

دالــة واملوضــوعية واإلنســانية والشــفافية وعــدم   عاملشــاركة يف وضــع سياســات للجمعيــة تتصــف بال   -2
 ب.التمييز وعدم التفرقة بني املستفيدين ألن سبب من األسبا

املشـــاركة يف صـــنع واختـــاذ القـــرارات باجلمعيـــة علـــ  أن يـــتم مراعـــات أن يهـــون القـــرار ســـليمًا   -3
ومناسبًا ورشيدًا وموضوعيًا ومقبواًل  ويف التوقيت املناسب وال خيالف تعليمات و لوائح وزارة العمـل   

ــًا وال ي     عــرض ســالمة  و التنميــة االعتماعيــة وال يتعــارض مــع الشــريعة اإلســالمية ، و أن يهــون آمن
 املستفيدين والعاملني باجلمعية ألن خطر أو ضرر.

ــة واحملــددة يف الئحــة          -4 ــيت جيــب توفرهــا باجلمعي ــب الشــروؤ ال ــة يف ملقي ــاون مــع إدارة اجلمعي التع
 اجلمعية أو يف تعليمات وزارة العمل والتنمية االعتماعية.

 

 ن اإلسالمي.يدأركان ومبادئ  وقيم وأخالقيات الاحرتام  -1

 السعودية وااللتزام بتطبيقها. االنظمةاحرتم  -2

 احرتام الثقافة السعودية والعربية طا فيها من قيم وعادات وتقاليد وأعراف ومستويات للسلول. -3

ة مــن وزارة احــرتام وتطبيــب الئحــة اجلمعيــات واملؤسســات اخلرييــة باململهــة و أن تعليمــات صــادر      -4
العمل والتنمية االعتماعية فيمـا خيـص تنظـيم العمـل باجلمعيـات اخلرييـة والرقابـة عليهـا، علـ  أن          

والتعليمـات واجلهـات الرقابيـة بـروم التعـاون والشـفافية وااللتـزام         األنظمـة تتعامل اجلمعية مع هـذه  
 واجلدية.

 حهومية غري رمية.جيب أن تلتزم اجلمعية بهونها مجعية أهلية خريية تطوعية غري  -5

ــزام اجلمعيــة بتقــديم خــدمات حقيق     -6 ــضــرورة الت ــائج مشــروعاتها وخــدماتها، لتعــديل     ي ة وقيــان نت
 لتحقيب أف ل نتائج للرعاية والتنمية هلذه الفئات املستهدفة. اسرتاتيجيتها

 ضرورة قيام اجلمعية بتشجيع ثقافة التطوري يف اجملتمع واالستفادة من املتطـوعني بالشـهل السـليم    -7
 واملناسب واملهين .
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ال، وذلــك بــني اجلمعــات العاملــة يف نفــا اجملــ   لاملســاهمة يف ملقيــب التنســيب والتعــاون والتهامــ   -8
لتحقيب أهداف عديدة منهـا ) عـدم التهـرار يف تقـديم اخلـدمات وعـدم االزدواعيـة  واي ـًا للعمـل          

 .عينيخدمة الطلبة اجلاماملشرتل لتحقيب أنشطة وبرامج وخدمات مشرتكة يف وال 

 

 اليت ينتمي إليها ويعتز بذلك. عل  الشخص املهين أن حيرتم وحيب املهنة -1

 اليت ينتمي إليها. املهنةعل  الشخص املهين أن يرفع من قيم وأخالقيات ورسالة  -2

 احلفا  عل  قيم او معارف ونظم املهنة اليت ينتمي إليها.عل  الشخص املهين  -3

رسة املهنة اليت ينتمي إليهـا ) األسـان القيمـي واألسـان     اعل  الشخص املهين التمسك بيسا ن -4
 املعريف واألسان املهارن ( والعمل عل  تطوريها.

و إدارن سـليم  عل  الشخص املهين أن ميارن املهنة اليت ينتمي إليها ، و أن يرفض بشهل مهـين   -5
 نارسة أن مهنة اخرى.

ميـة مسـتوى املمارسـة املهنيـة مـن خـالل ترقيـة ودعـم معـارف وقـيم مهـارات            نعل  الشخص املهين ت -6
 رسالة املهنة اليت ينتمي إليها.

 عل  الشخص املهين أن يعتز طهنتت وحيافظ عل  كرامتت وكرامة مهنتت. -7

أخالقيــات ومعــارف  طبيــب قــيم ومبــادئ وخص املهــين وبشــهل مســتمر لتال بــد  و أن يســع  الشــ -8
املهنة اليت ينتمـي إليهـا. طـا يعـزز مهانتهـا ويعلـي مـن شـينها وذلـك مـن خـالل املمارسـة والبحـث              

 والدراسة والنقاش والنقد املهين البناء.

ن عمـل ال أخالقـي، أو يتعـارض مـع     ة اليت ينتمي إليهـا مـن أ  نأن يسع  الشخص املهين مماية امله -9
 ركائز األساسية هلا.املبادئ وال

اليت ينتمي إليها ضد أن تقييم غري موضـوعي أو أن نقـد    نةعل  الشخص املهين الدفاري عن امله -10
 .غري عادل

 

 .  تماد امليثاق من ولا اإلدارةاع -1

 نشر امليثاق عل  املوقع االلهرتوني للجمعية. -2

 املو ف.إدراج امليثاق يف دليل  -3
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 توقيع كافة العاملني عل  امليثاق. -4

 نشر امليثاق عرب الربيد اإللهرتوني الداخلي. -5

تنظيم دورات تدريبية للعاملني باجلمعية لتنمية الوعي وااللتزام بقيم و أخالقيات العمـل واملهنـة    -6
. 

 ملو ف.االحتفا  بالنسخة املوقعة من امليثاق يف ملف اإدارة الشؤون املالية واإلدارية عل   -7

 

 اقر أنا املو ف .....................  أشغل و يفة ......................
بـيني اطلعــت علـ  وثيقــة مبــادئ السـلول املهــين وأخالقيـات الو يفــة العامــة و فهمـت حمتواهــا وألتــزم      

 باألحهام الوارد بها وبيدن نسخة منها 
 

 ريخ .....................التوقيع .....................         التا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


