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 : تعريفات أساسية
 . "رؤية "جمعية المكفوفين األهلية  : الجمعية
يوعه واصاييره رغعة في صدمة  ا كل جهد أو عمل يقدمه شخص  وو فخفة يعيعية أو اعاعيرية ع   : التطوع

 المجامع وانمياه.
 معنوي.كل من يقدم عمالً ايوعييً دون اشاراي مقيعل ميدي أو   : المتطوع

هو الشخخخص  الملخخخؤول اًدارييًل عن العمليير ا دارية الماعلقة عافخخخميم الفر   : التطوع اخصااا   

 والاقييب وفرز والكين واوجيه وادريب ودعم المايوعين وا شراف عليهم واكريمهم واقديرهم.

هو الموظف الوي يُشخرف عل  المايو  فنييً ويكون ملخؤو ً عن ايقيا المايو  للمهيم  : المشاف  الني 

 .ملؤول الايو الاي ُكلف عهي ويُليهم في كيفة نييقير الايو  اللر عيلاعيون مع 

 
 إلشراك المتطوعين " رؤية" منطلقات ورؤية جمعية 

 

 : ميطلق ت ودوافع الميظمة إلشفاك المتطوعين

يلخخخخخب اصفخخخخخفخخخخخه االاقنيخة  ع ا لخخخخخافخيدر الصعرار الاي يمالكهخي المايوعون في كخيفخة الجوانخب  -1

وا لخخخخاشخخخخيرية والفخخخخيية وا دارية والقينونية ...ال لف ممي يزيد كفيير الجمعية ويلخخخخيعد في 

 .الاداماهي
والمجامع ممخي يلخخخخخيعخد في اعريف المجامع عخيلجمعيخة  ايقيا الاوافخخخخخل الفعخيل عين الجمعيخة  -2

 واياييجياهي ومليهمة المجامع عدعمهي.

   .الاثمير أوقير فراغ المايوعين وانمية مهيرااهم من صالل اوجيههي للمليهمة في صدمة المجامع -3

 .ًكليب المايو  مهيرار مانوعة من صالل ايوعه في ًدارار مانوعة وادريعه عل  رأس العمل -4

 : الميظمة إلشفاك المتطوعينفؤية 

ف من صالل نشخر الثقيفة الفخييية للايو ف وايقيا العدالة 2030نلخع  لخخخخخخ "الملخيهمة في ايقيا رؤية 

والملخخخخخيوار من صالل انظيم الاعخيمخل مع المايوعين والميخيفظخة عل  الخخخخخامرارياهمف واعريف المجامع  

 .عإمكينيير وقدرار المكفوفين من صالل المايوعين "
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 : المتطوعين إشفاك آلية

ولايقيا هخوه المنيلقخير والرؤيخة فخإننخي نعمخل عل  انويع الفر  الايوعيخة وفا صيخة ميخددر وامكين  

والاوافخخخخل  رالمايوعين من مهيرار الايو ف والمييفظة عل  الخخخخامرارية المايوعين عيلاكريم والاقدي 

 الملامرف من صالل ايعيا مميرلير المعيير الويني للايو .

 

 : التطوع كي ن يط ق ت

 المميرلخير   أفضخل ايقيا اضخمن الاي  اللخر الايو  نييقير عل  المنظمير في الايو  ييير دورر اقوم

 :هي والنييقير

 .والاعزيز الاصييي -1

 .وا لاقييب الفر  افميم -2

 .والالكين الفزر -3

 .والادريب الاوجيه -4

 .وا شراف الدعم -5

 .والاكريم الاقدير -6
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 : ةااااادمااااااقاااااام

 

اللخييلخير وا جرايار هي الضخيعي األلخيلخي لعمليير ًدارر المايوعينف وقد ام كايعاهي من صالل   اعاعر 

مجموعة من المدصالر الاي ام جمعهي من منلخخخخوعي المنظمة ًضخخخخيفة ًل  مميرلخخخخير المعيير الويني  

 للايو ف وقد اعامدني في ارميز اللخخييلخخير عل  النييقير ييج لخخاجد أميم كل لخخييلخخة رمز مكون من

 فإن الفخورر ولاقريب النييق هوا في اللخييلخة مرقمينف الرقم األول هو رقم النييق والرقم الثيني هو رق

  اير األول   اللخييلخة وهي الايو ف نييقير من الثيني عيلنييق ااعلا  اللخييلخية هوه  أن يعنيل 2.1ا رمز

 .النييق هوا

 

 : كم  تم إض فة ملحق ت لدليل السي س ت وه 

 

المصخيلفخير وا جرايار اجخيه مصخيلفخير المايوعين: وقخد ام ًعخدادهخي عنخيًي عل  مخدصالر فريا  مليا  •

 عمل الجمعية.

: وهو الميثخيق المعامخد في المعيخير الويني  ملخخخخخؤول الايو مليا الميثخيق األصالقي للمنظمخة ول •

 ينعغي نشره عين كيفة أفراد المنظمة وا لازام عه في ًدارر العمل الايوعي.

لميثخيق األصالقي للمايو : وهو الميثخيق األصالقي المعامخد في المعيخير الويني ومنفخخخخخة  مليا ا •

 العمل الايوعي ويجب أن يلازم عه أي مايو  قعل انفيوه أي فرفة ايوعية.

 

  : سي س ت التخطيط والتعزيزأولا 

 ه وإجفاءات ه ساي سا ت وتوضاي  المتطوعين، إشافاك تج ه وفؤيته  دوافعه  بإعالن الميظمة تقوم: 1.1

  ألصاااااحا   باإتا حتها  وتقوم الميظماة، احتيا جا ت مع يتوافق بما  المتطوعين، إدافة عمليا ت تحكم الت 

 .والمجتمع والمتطوعين الجمعية على التطوع عوا د تحقيق يضمن يم  ،ب لتطوع العالقة
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 :اإلجفاءات

  دوافعهم يول ا دارية ملخخخاويياهي عكيفة المنظمة منلخخخوعي مدصالر عجمع الايو  ملخخخؤول يقوم -1

 .وميفز موجز عشكل وفييغاهي المايوعين  شراك ورؤياهم

 .والرؤية المنيلقير عيعاميد المجلس رئيس يفوضه من أو  ا دارر مجلس يقوم -2

ً  والرؤية المنيلقير عنشخخخر ا عالمي والمركز  العالقير أصفخخخيئي يلخخخيهم -3   ويقوم وصيرجييًف داصليي

 .  عيلمايوعين الماعلقة اجاميعياهم في عليهي عيلاأكيد المنظمة منلوعي كيفة
  الايوعي للعمل الانظيمية  القواعد يول الجمعية منلخخخوعي  آراي عيلخخخايال  الايو  ملخخخؤول يقوم -4

 .المايوعين ًشراك عملية لانظيم مفّفلة وًجرايار لييلير هيئة عل  وفييغاهي
 .وا جرايار اللييلير واعاميد عمراجعة المجلس رئيس يفوضه منم أو  ا دارر مجلس يقوم -5
 من والاأكد عيلايو  المعنيين لجميع وًايياهي وا جرايار  اللخييلخير نشخر الايو  ملخؤول ياول  -6

 .يوايويره يايعيقه عل  ويفهم لهي الايعيعهم
 

 والمواد الموافد توفيف على وتعمال با لتطوع، المتعلقاة الحتيا جا ت جميع بتغطياة الميظماة تلتزم: 1.2

 .التطوعية بنفصهم المتطوعين لقي م الضفوفية

 

 :اإلجفاءات

 لقييم الالزمة والمواد الموارد من الايو   قلخخم  ياييجير اقديرية  عدرالخخة الايو  ملخخؤول يقوم -1

  الجمعيةف في والويدار واألقلخخيم ا دارار ملخخؤولي مع عيلاعيون الايوعية عفرفخخهم المايوعين

 .لنوي عشكل
 أفخخخخخيخيب ويوجخه الالزمخة والموارد الموارد من الايو  قلخخخخخم ايايخيجخير الانفيخوي المخدير يعامخد -2

 .عاوفيرهي األصرى األقليم من العالقة
  لانفيوه الضخخرورية والمواد الموارد عكيفة المايو  عازويد الفني والمشخخرف الايو  ملخخؤول يقوم -3

 .عهي العدي قعل الايوعية فرفاه
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  تصميم النفص والستقط   سي س ت : يي ث

 

  والمه فات المه م موضاحةا  ووضاو،، بشان فية تطوعية ففصاة لكل دقيق بتوصاي  الميظمة تقوم: 2.1

 تعود الت  والعوا د النوا د النفص هذه توضاا  كم  الميظمة، احتي ج تلب  والت  المتطوع من المطلوبة

 وتحليل الميظمة، من عليه  سااايحصااال الذي والدعم اإلشااافا  وطبيعة النفصاااة هذه من المتطوع على

  .المخ طف هذه تأثيف لتخني  ب تخ ذه  ستقوم الت  اإلجفاءات وتحديد المحتملة المخ طف

 

 :اإلجفاءات

  المايوعين من اياييجه عايديدل ويدر /قلخخخخم  /ًداررا المنظمة  ًدارر ويدر عن ملخخخخؤول كل يقوم -1

 .دوري عشكل
  وفا ايوعية فر  عافخخخخميمل ويدر /قلخخخخم  /ًداررا المنظمة  ًدارر ويدر عن ملخخخخؤول كل يقوم -2

 .المايوعين من اياييجه العي المعامد النمووج
  ويكاب المايو  عل  اقع قد الاي المصيير ا عاعير ععين الايوعية  الفر  عافميم يقوم من يأصو -3

 .المصيير هوه اجنب أو  لاصفيف ااصيوهي الواجب ا جرايار
 المعيخير  شخخخخخارايخير ميخيعقاهخي من والاخأكخد الايوعيخة الفر  عمراجعخة الايو  ملخخخخخؤول يقوم -4

 .الانفيوي المدير من واعاميدهي
  المصفخفخةف الايوعي العمل منفخير صالل من الايوعية الفرفخة عالخويا الايو  ملخؤول يقوم -5

 .عيلجمعية الصيفة الاوافل ووليئل
 

 خالل من التطوعياة المبا دفات بتينياذ للقيا م يوعياة تطوعياة ففق با ساااااتقطا   الجمعياة تقوم: 2.2

   .التطوعية للنفق فسمية مظلة تعتبف الت  الشفيكة الجمعي ت

 

 :اإلجفاءات

  اايلب الاي الايوعية المعيدرار لانفيو الايوعية الفرق من ا ياييج عايديد الايو  ملخخؤول يقوم -1

 ً  .لانفيوهي فرقي
ً  الايوعية للفرق الموفرر الشخخريكة الجهير مع الايو  ملخخؤول ياوافخخل -2  الفريا أدوار موضخخيي

 .ومهيمه عيلاففيل
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 الموفرر الشخخخخخريكخة الجهخة مع عخيلاعخيون الايوعي للفريا والاخدريخب الاوجيخه ًجرايار انفيخو يام -3

 .للفريا
 فرق اوفير شخخأنهي من اصفخخفخخية جمعيير مع شخخراكير لعقد العيمة  العالقير أصفخخيئي يلخخع  -4

 .الجمعية في الايوعية المعيدرار لانفيو ايارافية ايوعية
 

 النفز والتسكين سي س ت :ث لث ا 

 

  كا يات حا ل ف  األميياة، المخا لنا ت من للمتطوعين الماديياة الساااااجالت خلو من الميظماة تتاأكاد: 3.1

 .ذلك بطل  اإلشفافية الجه ت ق مت أو ع لية، حس سية ذات النفصة

 

 :اإلجفاءات

عالخخخخجيل عيينير ومعلومير المايوعين الضخخخخرورية للاأكد من مالئماهم   الايو ملخخخخؤول يقوم  -1

 للفرفة الايوعية.
ارلخل ًدارر المنظمة يلعيً للجهير األمنية للاأكد من لخالمة اللخجالر المدنية للمايوعين في ييل  -2

 كينر الفرفة وار يليلية عيليةف أو قيمر الجهير ا شرافية عيلب ولك

 

 

 تضاامن كم  لديه ، المسااجلين المتطوعين بي ي ت لحم ية الالزمة اإلجفاءات ب تخ ذ الميظمة تقوم: 3.2

 .المتطوعين من اإلذن أخذ بعد إل أخفى ميظم ت أي مع تداوله  أو يشفه  عدم

 

 :اإلجفاءات

ملخخؤول الايو  عاصفخخي  ملفير ليفظ ملخخاندار المايوعين ويمنع ا يال  عليهي لغير ووي  يقوم -1

 الفاليية. 
يقوم ملخخخؤول   –عيلخخخاثنيي الجهير ا شخخخرافية  –عند يلب عيينير المايوعين من أي جهة صيرجية  -2

 .الايو  عيلائوان المايوعين قعل ًرليل عيينياهم ألي جهة
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 ف  قبولهم عن ب لعتذاف وإبالغهم  ففضاهم تم الذين المتطوعين مع للتواصال آلية الميظمة تعتمد: 3.3

 قدفاتهم تي سا  أخفى لميظم ت تحويلهم إمك يية الميظمة  تدفس كم  ذلك، أساب   توضاي  مع النفصاة

 .المتطوعين من اإلذن أخذ بعد ومه فاتهم

 :اإلجفاءات

 الفرفخخخخة عل  الماقدمين المايوعين عفرز الفني المشخخخخرف مع عيلاعيون الايو  ملخخخخؤول يقوم -1

 .منهم المنيلعين وقعول الايوعين
 عألخلوب الايوعية الفرفخة في قعولهم ععدم المقعولين غير المايوعين عإعالغ الايو  ملخؤول يقوم -2

ً  منيلب  .قعولهم عدم لعب موضيي
  الايو  ملخخخخخؤول يقوم لهخي اقخدم الاي غير أصرى لفرفخخخخخة المايوعين أيخد مهخيرار ماليمخة عنخد -3

 .األصرى الفرفة عل  لايويله المايو  عيلائوان
  ملخؤول يقوم الشخريكة الجهير من جهة لدى ايوعية لفرفخة المايوعين أيد مهيرار ماليمة عند .1

 .الايوعية فرفهم في منه ا لافيدر عغرض الشريكة للجهة عيينياه عنقل المايو  عيلائوان الايو 
 

ا   التوجيه والتدفي  سي س ت :فابع 

 

  التطوعية للنفصااة تينيذهم يضاامن بم  المتطوعين لك فة والتدفي  التوجيه بتقديم الميظمة تقوم: 4.1

 .واألم ن والعدالة الشن فية لهم ويحقق وف علية بكن ءة

  

 :اإلجفاءات

  يعيعة انيلخخخب أنشخخخية صالل من عيلجمعية الجدد المايوعين  كيفة عاعريف الايو  ملخخخؤول يقوم -1

 .الايوعية الفرفة
  األصالقي والميثخيق وواجعخياخه عيقوقخه المايو  عاعريف الفني والمشخخخخخرف الايو  ملخخخخخؤول يقوم -2

 فرفخخخاه افيفخخخيل  ًل   ًضخخخيفة المصيلفيرف و ئية والاعويضخخخير الشخخخكيوى في ويقه للمايو 

 .الايوعية
 الادريب ألخخخخيليب وايديد الييجة عند للمايوعين الادريعي ا ياييج عايديد الفني المشخخخخرف يقوم -3

 – أونالين عرنيمج يضخخور – مقيع مشخخيهدر – ميدر  قراير – العمل رأس عل  ادريبا المنيلخخعة

 لادريعية دورر يضور
 .وفيعلية عكفيير الايوعية فرفاه لانفيو له الميددر الادريعية العرامج عانفيو المايو  يلازم -4
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 من ويعلغهم المايوعينف  الخافلخيرار كيفة صاللهي من يالق  فعيلة اافخيل قنير الايو  ملخؤول يُفعل -5

 .الجمعية في الايو  لييلير أو  الايوعية عفرفاهم الماعلقة والمعلومير الايديثير عكيفة صاللهي

 

ا   الدعم واإلشفا سي س ت : خ مس 

 

 توافق عدم ح لة ف  التظلم ح لت أو الشاك وى  ففع للمتطوعين تكنل واضاحة آلية الميظمة تعتمد: 5.1

 . )*(المي سبة ب ألس لي  للمتطوعين وتبلغه  العمل، بي ة ف  اآلخفين مع المتطوع

 

 :اإلجفاءات

  يضخخخخمن عمي المايوعين من الشخخخخكيوى لاقديم الالزمة ا لكارونية النميوج الايو  ملخخخخؤول يُعد -1

 .يقوقهم

  لملخخخؤول والخخخليمه لولك المصفخخخ  النمووج عاععئة شخخخكوى عاقديم يرغب الوي المايو  يقوم -2

 .الايو 

 .النفلي واألمين  الرضي  له ييقا  عمي المايو   مع ومعيلجاهي  الشكوى  عدرالة الايو  ملؤول يقوم -3

 ًل  الشخكوى اقديم يام للمايو  ُمرضخية الايو  ملخؤول قِعل من الشخكوى ُمعيلجة اكن لم ييل في -4

 .الانفيوي المدير

 .النفلي واألمين الرضي له ييقا عمي المايو  مع ومعيلجاهي الشكوى عدرالة الانفيوي المدير يقوم -5

 

 ك فة عن وتعويضه بمه مه، للقي م المتطوع سيحت جه  الت  الموافد بتوفيف الميظمة تقوم: 5.2

 . الفسمية اإلجفاءات حس  التطوعية ففصته بأداء تتعلق والت  يتحمله  قد الت  الم لية المص في 

 

 : اإلجفاءات

 األلخيلخية ا ياييجير كيفة عيفخر الايوعية  الفرفخة عل  الفني والمشخرف الايو  ملخؤول يقوم -1

 :ولك ويشمل الايوعية الفرفة انفيو قعل للمايو  واوفيرهي الموارد من الايوعية للفرفة

 .الموافالر أجرر معلغ اعيدل نقدية عمعيلغ اعويضهم أو  للمايوعين الموافالر اوفير -2

 الوجعخير أيد وقر في الايوعيخة فرفخخخخخاخه انفيخو المايو  من يايلخب كين ييل في الوجعخير اوفير -3

 لالعشيي – الغداي – ا فييرا
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 المعلغ  فخخرف قعل الفني  المشخخرف ًعالغ عليه فيجب ميلي معلغ أي  لفخخرف المايو  اياييج عند -4

 .المعلغ فرف لعب واوضيح

 رلخمية فياورر عل  عيليفخول المايو  يلازم المعلغ فخرف عل  الفني  المشخرف موافقة ييل في -5

  جمعيةا الجمعية عيلخخم الفياورر اُقيد أن عل  وايريصهف الفخخرف وعند المفخخروف المعلغ اوضخخح

 ل.رؤية األهلية المكفوفين

  عفخخخخخرفهخي  قخيم الاي الفوااير كخيفخة ويرفا مفخخخخخروفخير اعويض يلخب نمووج عاععئخة المايو  يقوم -6

 .الفني للمشرف ويللمهي

  عيين مع عيلرفض أو  عيلموافقة عليهي والاوضخخخخيح واليلب الفوااير عمراجعة الفني المشخخخخرف يقوم -7

 اليلب الاالم من ليعة 48 صالل وجد ًن الرفض لعب

 .أقف  كيد عمل أييمل 5ا صالل المرفا العيين يلب للمايو  المعلغ عفرف المييلب يقوم -8

  اعويض يلخب وييفظ عفخخخخخرفهخي قخيم الاي للمعخيلغ المايو  الخخخخخاالم من الايو  ملخخخخخؤول ياخأكخد -9

 .المايوعين اعويضير ملف في المفروفير
 

 والتدفي  التوجيه بفامج لهم وتقدم األكن ء، المتطوعين وتساكين اساتقط   على الجمعية تحفص: 5.3

 من المحتملاة المخا لنا ت تحادد فاإيها  ذلاك ومع مخا لنا ت، أو أخطا ء أي افتكا بهم عادم تضااااامن الت 

ا  المخ لن ت تلك حي ل سااتتخذه  الت  واإلجفاءات المتطوعين  والعدالة والوضااو، الشاان فية على حفصاا 

 .األمف لزم إن تطبيقه  ف  تته ون ول المتطوعين، مع التع مل ف 

 

 :اإلجفاءات

 للفرفخخخخخة انفيخوهم أثنخيي المايوعين من اقع قخد الاي المصخيلفخير عيفخخخخخر الايو  ملخخخخخؤول يقوم -1

 .مصيلفة لكل المنيلعة ا جرايار وايديد المنظمة منلوعي كيفة مع عيلاعيون الايوعية

 المخدير من ويعامخدهخي للمايوعينف الاخأديعيخة وا جرايار المصخيلفخير  ئيخة الايو  ملخخخخخؤول يكاخب -2

 .المايو  دليل في ويُدرجهي للجمعيةف الانفيوي

 المصيلفير  ئية عيلجمعية المايوعين عاعريف يُكلف  الوي الشخخص  أو  الايو  ملخخؤول يوضخخح -3

 والعدالةف والوضخو  الشخفيفية عل  المييفظة عغرض اوضخييهي  أن لهم ويؤكد الاأديعية وا جرايار

 .المصيلفير هوه المايوعون يراكب أن ااوقع   الجمعية وأن
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  وملخخؤول الفني المشخخرف فيقوم الالئية في عليهي منفخخو  لمصيلفة المايوعين أيد اراكيب عند -4

 دون المصخيلفخة لهخوه المعامخد ا جراي وااصخيو لولكف مصفخخخخخ  لخخخخخجخل في المصخيلفخة عإثعخير الايو 

 .مييعير أو  اهيون

 .الدليل بيه ية مففقة المخ لن ت ل حة •

 

 تطوف يضمن بم  لهم الفاجعة التغذية وتقديم دوفي بشكل المتطوعين أداء بتقييم الميظمة تقوم: 5.4

 .بتينيذه  ق موا الت  المه م بأهمية وشعوفهم كن ءتهم، وتحسين مه فاتهم

 

 :اإلجفاءات

 .لولك المصف  النمووج وفا ايوعية فرفة كل ععد المايو  أداي عاقييم الفني المشرف يقوم -1
ً  المايو  اقييم كين ييل في -2  وشخخخكره اقييمه عنايجة المايو  عإعالغ الايو  ملخخخؤول يقوم مرافعي

 .الايوعية الفرفة انفيو عل 
 الراجعخة الاغخويخة عاقخديم الفني المشخخخخخرف يقوم الاقييم عنود أيخد في صلخل المايو  لخدى كخين يخيل في -3

ً  الايوعية فرفخخاه اقييم يول معيشخخر عشخخكل للمايو   عل  والشخخكر الاميز جوانب أو ً  موضخخيي

 .لديه الصلل جوانب لايويره اوجيهه ثم وايوعهف معيدراه
  مفيدرف راجعة اغوية كينر أنهي الراجعة الاغوية عل  المايو  يفخخول ععد الايو  ملخخؤول ياأكد -4

 .ايويره عل  ويرفهم الراجعة اغوياه لاقعل انفاييهم عل  ويؤكد
 

ا   التقديف والتكفيمسي س ت : س دس 

 مستوي تهم بك فة الميظمة ميسوب  جميع ذلك ف  ويسهم المتطوعين جهود بتقديف الميظمة تقوم: 6.1

 كحد قدموه  الت  الس ع ت وعدد التطوعية إيج زاتهم توض  شه دة المتطوعين تمي  كم  اإلدافية،

 . للتكفيم أديى

 

 : اإلجفاءات

  ييفظ منيلخب لخجل في ولك واقييد مايو  لكل الايوعية  اللخيعير عيلخيب الايو  ملخؤول يقوم -1

 .المايو  يقوق

 .عليه المافا يلب الايوعية فرفاه أام مايو  لكل شهيدر المايو  يمنح -2

 .ا جاميعي الاوافل وليئل في ونشرهي المايوعين جهود عاوثيا ا عالمي المركز يقوم -3



 

13 

 

 .رلمي وغير رلمي عشكل المايوعين اكريم في الانفيوي المدير يليهم -4

 .وأنشياهي الجمعية صية يلب لنوييًف للمايوعين اكريم لقيي عانليا الايو  ملؤول يقوم -5

 من لعخدد دعور عاوجيخه الايو  ملخخخخخؤول يقوم الجمعيخة في اخدريعي عرنخيمج أو  دورر ًقخيمخة عنخد -6

 .لجهودهم اقديراً  العرنيمج هوا ليضور المايوعين

ً  ايعيقهي ويييولون عهي ويريعون المايوعين أفكير الايو  ملؤولو  الفني المشرف يلاقعل -7  .فعليي

 .للمايوعين مزايي لاقديم اجيرية جهير مع شراكير ععقد العيمة العالقير أصفيئي يقوم -8

 للفرفخخة اقييمه ويلب الايوعية فرفخخاه ًنهيي ععد المايو  مع عيلاوافخخل الايو  ملخخؤول يقوم -9

 .الايوعية

  مايوعينل 5ا ألكثر الايو  ولخخخيم عمنح المنظمة مدير من وعملخخخيهمة الايو  ملخخخؤول يقوم -10

 .للمايوعين اللنوي الاكريم لقيي في العيم صالل ايوعوا

 

 التأديبية واإلجفاءات المخ لن ت ل حة: ملحق

 

 إل متطوع أي من افتك به  تتوقع ل وه  المتطوعين، فيه  يقع قد الت  المخ لن ت الال حة هذه توضااا 

  المخ لن ت هذه حي ل ساااتقوم وم  المخ لن ت هذه توضااا  فإيه  ولذا والعدالة الشااان فية مبدأ تتبيى أيه 

 ففصااااته تينيذ أثي ء له  الميتساااابين  وأحد للجمعية ممثالا  يعتبف المتطوع ألن تقصاااايف أو ته ون دون

 .التطوعية

 

 :ىاألول الدفجة مخ لن ت

 

 . صيفة ألعميل الايو  رصفة الاغالل ❖

 . الجمعية عيلم اعرعير جمع أو  الجمعية عن نييعة نقدية معيلغ الاالم ❖

 . الجمعية عيلم ا عالمي الافريح ❖

 . المعلومير ولرية والملافيدين الجمعية صفوفية ايارام عدم ❖
 

 :المخ لن ت لهذه التأديبية اإلجفاءات

 األصرى الايوعية الفر  في معه الاعيمل وًيقيف عيلمايو  الصيفة الايو  عييقة ليب. 
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 : ةالث يي الدفجة مخ لن ت

 واعميله نفله عن والالويا الجمعية الم الاغالل ❖

  ئا غير افرف أو  عكالم للجمعية ا ليير ❖

 المياشم عيلزي ا لازام عدم ❖

 الفييح عيلشكل المكفوفين فئة مع الاعيمل عدم ❖
 .الايوعية للفرفة اليضور عدم ❖

 

 :المخ لن ت لهذه التأديبية اإلجفاءات

 اللخليم للافخرف واوجيهه منيلخب عألخلوب المايو  نُفخح يام األول ف للمرر المصيلفة اراكيب عند 

 .الاكرار ععدم صيي اعهد اوقيع مع

 اللخليم للافخرف واوجيهه منيلخب عألخلوب المايو  نُفخح يام الثينيةف للمرر المصيلفة اراكيب عند 

 .أشهرل 6ا لمدر معه الاعيمل وًيقيف معيشررف الايوعية الفرفة انفيو عن ًيقيفه مع

 المايو  مع الاعيمل ًيقيف يام الثيلثةف للمرر المصيلفة اراكيب عند  ً  .اميمي
 

 :ةالث لث الدفجة مخ لن ت

 .مشرفه قعل من الواردر الاعليمير ااعي  عدم ❖

 .الملؤولية ايمل وعدم العمل موعد عن الاأصر ❖

 .ًليه الموكلة الايوعية المهيم انفيو في الاقفير ❖

 .الايوعي العمل لير اعييل ❖
 

 :المخ لن ت لهذه التأديبية اإلجفاءات

 اللخليم للافخرف واوجيهه منيلخب عألخلوب المايو  نُفخح يام األول ف للمرر المصيلفة اراكيب عند 

 .المصيلفة اكرار ععدم شفهي اعهد مع
 اللخليم للافخرف واوجيهه منيلخب عألخلوب المايو  نُفخح يام الثينيةف للمرر المصيلفة اراكيب عند 

 .الاكرار ععدم صيي اعهد اوقيع مع

 اللخليم للافخرف واوجيهه منيلخب عألخلوب المايو  نُفخح يام الثيلثةف للمرر المصيلفة اراكيب عند 

 .أشهرل 6ا لمدر معه الاعيمل وًيقيف معيشررف الايوعية الفرفة انفيو عن ًيقيفه مع

 المايو  مع الاعيمل ًيقيف يام الراععةف للمرر المصيلفة اراكيب عند  ً  .اميمي
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 التطوع مسؤولول للمنظمة األخالقي الميثاق: ملحق

 : للميظمة األخالق  الميث ق: أولا 

  يُفارض الاي األصالقيخة المعخيد  عن اليخديج ينعغي فالايو  ملخخخخخؤولل األصالقي الميثخيق عن اليخديج قعخل

 .والاقييعهم المايوعين عإشراك ا عازام قعل المنظمير عهي الازم أن

 الراغعة المنظمير عهي الازم أن يجب الاي األلخخخخخيلخخخخخية المعيد  من عدد ايديد ام ًدامة معيير صالل من

 عهي وا عاراف ا يمين المنظمة اعازم الاي القضخية الخادامة لضخمين ولك يأاي ييج ًدامةف معيير عايقيا

 :يلي مي المعيد  الك أهم ومن والاقييعهمف المايوعين ًشراك قضية وهي

 

 :والقوايين ب أليظمة اإللتزام -1
  والقوانين عخيألنظمخة ياعلا مخي فمنهخي المايوعينف ًشخخخخخراك عمليخة عانظيم الماعلقخة والقوانين األنظمخة اانو 

  اراعي والاي  الدولة افخخدرهي الاي والقوانين األنظمة اناهيك أو  صرق ععدم المنظمة الازم كأن الاشخخريعية

 المعيير لهوا  المشغلة والمنظمة  ًدامة عمعيير المراعية والقوانين عيألنظمة ياعلا مي  أمي الايوعيةف عيلقضية

 الملكية يقوق عل  اييفظ أيضخخخي والاي والاشخخخغيل المايععة عملية انظم الاي عيألنظمة الازم المنظمة  فإن

  المنظمخة عل  ياعين ولخك عل  وعنخييً  عخيلمعيخيرف الماعلقخة واألدوار والنمخيوج األدلخة الخخخخخاصخدام رص  ومنح

  مركز وهو  المعييرف  لميلك ارجو  يريا عن وولك الاألخخيسف اير للمنظمير ًدامة لخخجل في الالخخجيل

 .والمعيدن للعارول فهد الملك عجيمعة الرعيية غير المؤللير لايوير الاميز

 
 :المتطوعين استغالل بعدم اإللتزام -2

  المنظمخة عل  يجخب لكن منهمخيف لكخل مشخخخخخرو  يا الايو  من والمنظمخة المايو  عين الماعخيدلخة العوائخد

ً  مراعيخة غير أصرى قضخخخخخييخي في المايوعين هؤ ي الخخخخخاغالل ععخدم ا لازام   يام كخأن عخيلمنظمخةف مجامعيخي

. ولك غير أو  منهي للانفخل قينونية قضخييي نيو  دفعهم أو  للمنظمةف معينة اجيرية أرعي  جني في الخاغاللهم

 .ا لاغالل عدم عميثيق الازم أن المنظمة عل  يجب ولك عل  وعنييً 

 

 : فقط إعالمية ألهدا  التطوع قض ي  استغالل عدم -3
  مفهوم لاعزيز ًليه الاوجه ينعغي مي وهو  مشخخخخرو ف يا الايوعية وعرامجهي لمنيشخخخخيهي المنظمة ًظهير

 عمخي الخدولخة في والملخخخخخؤولين للمجامع الايوعيخة وفللخخخخخفاهخي المنظمخة جهود و عراز المجامع لخدى الايو 

 القفخخخخخور لاغليف المنظمخة الاوجخه هخوا يخدفع قخد لكن العخيمخةف ا لخخخخخاراايجيخة الصيي اوجهخير مع ياوافا
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  ويعكس الشخخخخخفخيفيخة معخدأ مع يانخيف  ممخي اليقيقي مياواه عغير لإلعالم وًظهخيره عخيلايو  الماعلا ا داري

 القيي   فيهي عمي األصرى الصيرجية وللجهير المنظمة  هوه  في عيلايو   الراغب للمجامع يقيقة غير  فورر

 .المنظمة أعميل عل  المشرف اليكومي

 

 :الشخص  التع مل -4
  داصخل وأنشخخخخخياهم المايوعين مع عخيلاعخيمخل عخيلخخخخخمهخي يعملون والخوين عهخي العخيملين وجميع المنظمخة الازم

 .و ئقة وميارمة منيلعة عيريقة المنظمة وصيرج

 

 :المتطوعين إشفاك -5
 في يقهم عل  لليفيظ والخخع  الانظيميةف العملية ضخخمن لديهي كشخخركيي مايوعيهي عيعاعير المنظمة الازم

  اقخخديم في عخخيليريخخة اماخخيز عيئخخة صلا مع الفخخخخخلخخةف وار والقرارار أدوارهم يول آرائهم عن الاععير

 .والنقد ا قارايير

 

 :الشن فية -6
  وصيي واللخخييلخخير اللوائح  ولك في عمي الشخخفيفية من عيل   عقدر معلومياهي أنظمة عاشخخغيل المنظمة الازم

 أدوارهم يلخخخخب المعلومير لهوه المايوعين وفخخخخول  قدرر وضخخخخمين وغيرهيف  الميلية والعيينير العمل

 .الايوعية

 

 :العيو  عن اإلبالغ -7
  غير يا  أو  أصالقي غير أو  قخينوني غير لخخخخخلوك أي عن عخي عالغ المايوعين المنظمخة اخدعم أن يجخب

  ملخخخيس  أي ا عالغ  هوا ياعع أ  يجب ييج ا داررف قعل من يا  أو  العيملين أو   األفراد قعل من منيلخخخب

 .المايوعين هؤ ي عيقوق

 

 :والعيصفية التمييز -8
 من لخخخواي المايوعينف اجيه العنفخخخرية أو  الامييز أنوا  من نو  أي وجود لعدم عيللخخخعي المنظمة الازم

 .الايوعية الفر  ومايلعير يعيعة مراعير مع وغيرهف النلب أو  الجنلية أو  اللون أو  الجنس ييج

 

 



 

17 

 

 :الخصوصية -9
 عل  اليفخخول دون الصيفخخة معلومياهم كشخخف عدم من وااأكد المايوعين صفخخوفخخية المنظمة ايمي

 .ولك صالف عل  ين  قينون وجود ييلة في ً  الملعقةف موافقاهم

 

 التطوع مسؤولل األخالق  الميث ق: ث يي ا 

 الوي األلخيلخي الشخيي ألنهي األصالقية المعييير عأعل  ا لازام الايوعي العمل في األلخيلخية المعيد  من

 .المينية والجهير الملافيدين ثقة لكلب ااعيعه ينعغي

 من الايوعي العمل في المشخخيركة األيراف جميع عل  يلخخهل المعلن األصالقي عيلميثيق ا لازام  فإن لهوا

 األلخم  الهدف ايقيا اعيا  قد شخعهة أية عن ععيدا ومدروس ميدد عشخكل دوره عيلخب كل مهيمهمف  أداي

 .الايوعي العمل من

  مهماه لانفيو عهي ملمي يكون أن يجب الاي األمور الميثيق هوا صالل من الايو  ملخخخؤول يدرك أن ويجب

 :الايلي النيو  عل  وهي اعيل ف للا  عإون وجه أكمل عل 

 

 (Values and Ethics) واألخالق القيم 

 عل  وينعكس الشخخخخص ف ياععه دلخخخخاور من ملخخخخامدر أصالقية عمرجعية اراعي أن النيجية لألعميل  عد

 :عليه يفرض وهوا العملف ولك من الغيية ايقيا ًل  ويقوده افرفياه

 .واللنة القرآن معيد  عل  عنيي واألصالق عيلقيم ا لازام ▪

  وغيرهم عخيلمايوعين يليا قخد الخوي األوى لاقليخل ا جرايار جميع في والكرم والينخين الليف ▪

 .الايوعي العمل أفراد قعل من الواجعير أداي أثنيي
 

 (Citizenship and Philanthropy) الخيفي والعمل المواطية -1

 ولألفراد وللمنظمخة وللمايوعين للمجامع الايوعي العمخل أهميخة ًظهخير الايو  ملخخخخخؤول عل  يجخب

 :يريا عن ولك ويام. وللملافيدين العيملين

 .للجمهور الايوعي العمل أهمية شر  ▪

 .مايو  كل عهي يقوم الاي األعميل اقدير ▪

 .المنظمة ورؤية يافا عمي الايوعية الصدمير ايوير ▪

 .للعمالي المايوعين دور شر  ▪

 .الايوعي العمل يول الموظفين اثقيف ▪
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 .ولمجامعياني المهنية للمنظمير المواهب والصير عنشييف الايوعي العمل اوظيف ▪

 .اآلصرين مع عمل قيعدر   عوففه الايوعي العمل لفللفة الملامر الايوير ▪
 

 (Respect) الحتفام -2

  للمايوعين ا يارام ًظهخير الايو  ملخخخخخؤول عل  ويجخب الايوعيف العمخل ألخخخخخيلخخخخخيخير من ا يارام

 :صالل من ولك ويكون.  الايو  هولمهنا  وللمجامع المنظمة ولموظفي وللعمالي وللمنظمة

 :ب لمتطوعين يتعلق فيم  -1

 .المصالفة القدرار ايارام ▪

 .أدوارهم في اؤثر الاي القرارار في للمليهمة الفرفة اوفير ▪

 .ا ياييجير لالعية واللعي الايوعي العمل دوافع ايارام ▪

 .ممكنة درجة أعل  ًل  اللرية ايارام ▪

 .الشصفية نمو  ايقيا ▪
 :ب لميظمة يتعلق فيم  -2

 .وأهدافهي ورليلاهي المنظمة رؤية دعم ▪

 .المجامع داصل فعّيل عشكل المنظمة امثيل ▪
 :ب لمستنيدين يتعلق فيم  -3

 .ا ياييجير الك لالعية الصدمير وايوير اياييجياهم لفهم اللعي ▪

 .األفراد صفوفية ايارام ▪

 الاي واللفظية والعفخخخرية واللخخخمعية وا لكارونية المكاوعة األشخخخكيل عجميع المعلومير يميية ▪

 .للملافيدين لرية أنهي عل  فنفر
 :الميظمة ف  ب لع ملين يتعلق فيم  -4

 .المايوعين وعين عينهم والدعم الاعيون اشجيع عل  والعمل دورهم ايارام ▪

 :ب لمجتمع يتعلق فيم  -5

 .اآلصرين لمليعدر الجهد وعول ا نفاي  ▪

 .المنظمة ألهداف منيلعة شراكير اكوين ▪
 :التطوع بمهية يتعلق فيم  -6

 .والموظفين المايوعين من الزمالي ايارام ▪

 .والوينية الميلية الايوعية الجهير أدوار ايارام ▪
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 (:Accountability) المس ءلة -3

  والعمالي والمنظمة المايوعين: من لكل  الملخخخييلة اشخخخمل  أدواره عأن ا عاراف الايو  ملخخخؤول عل 

 :الايلية المفردار صالل من وولك الاميزف لايقيا اللعي في أليلية قيمة اُعد الملييلة هوه والعيملين؛

 :للمتطوعين -1

 .الايوعية الفر  عن دقيقة معلومير اوفير ▪

 .للمايوعين وداعمة آمنة عيئة اعزيز ▪
 :للميظمة -2

 المضخخخخيفة القيمة وار الصدمير من قدر أقفخخخخ  لايقيا مثل  عيريقة الموارد  ًدارر يريا عن ▪

 .للمنظمة
 :للمستنيدين -3

 .المايية الموارد يدود في الصدمة جودر من ملاوى أعل  لاوفير اللعي ▪
 :للموظنين -4

 .الايوعية الصدمير لايوير الموظفين مع اعيونية عفورر العمل ▪

 :للمجتمع -5

 .عيكمة الموارد ًدارر صالل من ▪

 :التطوع لمهية -6

 .عيلمنظمة الايو  ًدارر في المهنية عيلمعييير ا لارشيد ▪

 .المهني للايوير الملامرر المايععة ▪

 .والويني الميلي الملاوى عل  الايوعية الجهير في النشية المشيركة ▪

 .للمنظمة ًيجيعية أكثر نايئج اضمن عيريقة الملؤوليير هوه كل عين الاوازن ايقيا ▪
 

 (:Responsibility) المسؤولية -4

  واشخخمل الايوعي العمل شخخرائح لمصالف يؤديهي أن يجب الاي الملخخؤوليير انو  الايو  ملخخؤول يدرك

 :الايلية المفردار

 :الموظنين عالق ت -1

 .الموظفين عمل الادامة اعزيز شأنهي من الاي المايوعين عرنيمج وضع ملؤولية يقعل ▪
 



 

20 

 

 :المهيية المسؤولية -2

 .الصدمة من الملافيدر الشريية نظر في الايو  مهنة مفداقية في للمليهمة الملؤولية يقعل ▪
 :والجته د الحفص -3

 .ا يال  ووالع الجيهزية وعيلي ويور ثقة ميل يكون أن ملؤولية يقعل ▪
 :والمث بفة األفضل بذل -4

 .ميدودر الموارد اكون عندمي يا  والاميز الافوق لايقيا اللعي ملؤولية يقعل ▪

 .الاميز دون ايول الاي العقعير عل  للاغلب يلاييع مي كل اقديم ▪
 :المستمف التحسين -5

 .العيدلة األيكيم ًفدار عل  والقدرر والمهيرارف عيلمعرفةف نفله عايوير يلازم ▪
 .الينس وضبط الذات إدافة -6

 .للمنظمة اليويل النفع ايقا الاي العيمة والمفلية اليقيئا عل  قرارااه عضعي يلازم ▪
 

 (:Fairness) واإليص   العدالة -5

  والموظفين والعمالي المايوعينف مع والاعخيمل  القرارار مصالف في عيلعخدل المخدير يلخخخخخارشخخخخخد أن يجخب

 : الايلي النيو  عل  ومنففة عيدلة عيريقة والزمالي

 :للمتطوعين -1

 .الاييز وعدم عي نفيف المايوعين جميع معيملة صالل من ▪
 :للميظم ت -2

 .واليييد ا نفيف اعكس الاي والمعييير وا جرايار اللييلير وضع ▪
 :للمستنيدين -3

 .ومنففة عيدلة عيريقة للعمالي الصدمة اوفير ▪
 :للموظنين -4

  داصل وضخخعهم أو   الشخخصفخخية صفخخيئفخخهم عن النظر عغض عإنفخخيف الموظفين مع الاعيمل ▪

 .المنظمة
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 :التطوع لمهية -5

 .ومنففة عيدلة عيريقة الزمالي مع الاعيمل ▪

 الميلي الملخخخخخاوى عل  الايوعيخة المنظمخير مع الاعخيمالر كخل في المهنخة كرامخة عل  اليفخيظ ▪

 .والويني
 
 (:Confidence and Trust) واألم ية الثقة -6

  والملخخخافيدين والمنظمة المايوعين: مع الاعيمالر في واألمينة عيلثقة الايلي الايو  ملخخخؤول عل  يجب

  والو ي والموثوقية واللخالمة لديه الفخدق ويثعر األمينة من يمالكه عمي وولك المهنةف وزمالي والموظفين

 :الايلية المفردار في كمي والرعيية األصالقية والقرارار

 .وعفراية علعيقة الشفيفية: الفدق -1

 .المنيلعة لليلول واللعي ا لالالم عدم صالل من األدعية الشجيعة: النزاهة -2

 .ا لازامير عانفيو: الموثوقية -3

 .وللوكي فكرا للمنظمة ا ناميي -4

 .األصالقية وآثيرهي وزنهي فهم صالل من: األصالقية القرارار ااصيو -5

  يليا الخوي األوى واقليخل المنخيفع لاعظيم األعمخيل كخل في والريمخة الليف عخإظهخير وولخك: الرعخييخة -6

 .اآلصرين

 :يريا عن والمايوعين والموظفين المنظمةف عن نييعة ا لازامير وضو  -7
 عن نييعة عهي الاعهد ام الاي ا لازامير عشخخأن واضخخية اافخخيل قنوار لضخخمين الملخخؤولية قعول ▪

 .المعنيين جميع من النجي  من قدر أقف  ايقيا أجل من والمايوعين والموظفين المنظمة

 .الواقع أرض عل  وايعيقهي فهمهي يلهل الاي وا افيقير العقود وضع ملؤولية قعول -8

  والملافيدين المايوعين  اجيه والمهني  الشصفي  الو ي  يدود  وًدراك افهم صالل  من:  الو ي يدود -9

  جميع عل  الماراعة والمصيير الملخخخؤولية لاقليل ومنيلخخخعة واضخخخية أولويير ووضخخخع والمنظمة

 .الايوعي عيلعمل المعنيين
  والظروف وا جرايار  اللخخييلخخير ايديد عن الملخخؤول هو  الايو  ملخخؤول:  المفخخيلح اضخخيرب -10

 ثم عيليةف وشخفيفية عمهنية المعنية اليي ر ًظهير صالل من  المفخيلح في اضخيرب ًل  اؤدي قد الاي

 .الاضيرب هوا يزول يا  ومعيلجاهي ًزالاهي
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 للمتطوع األخالقي الميثاق: ملحق
 

 :الدليل من الغفض •

  ايقيا في اليهم الاخخخي والمعخخخيد  والقيخخخم وا لازامير الضواعي اوضيخخخح ًلخخخ  الميثخخخيق هخخخوا يهدف

  لمايوعيخخخخخخنعي المنوية المايلعير يددوا  مايو ف مليون ًل  للوفخول 2030 المملكة رؤية ملخاهدفير

 .الايوعخي العمخل مميرلة أثنخيي يقوقهخم وايفخظ وواجعياهخمف

لُ  األصالقي عيلميثيق ا لازام ًن  أداي عل  الايوعي العمل في  المشخخخيركة األيراف جميع ويلخخخيعد يُلخخخّهِ

 :الايلية عيلعنيفر الازامهم صالل من .عيلية وكفيير عجودر مهيمهم

 

 :واألخالق القيم -1

  ومن اللخعوديف مجامعني وقيم الينيف دينني من ملخامدر أصالقية عمرجعية النيجية األعميل اراعي أن  عد

 المشخخخخخيركخة من الغخييخة ايقيا ًل  ويقوده المايو  افخخخخخرفخير عل  ينعكس عمخي 2030 المملكخة رؤيخة

 :المايو  عل  يجب هوا أجل ومن. الايوعية

 .الملؤولة والمواينة ا لالمية المعيد  عل  عنييً  واألصالق عيلقيم ا لازام -1

ً  ينعكس عمي الايوعي عمله عن عيلملؤولية الايلي -2  .والمجامع المنظمة عل  ًيجيعيي

 .وأصالقه ومعيدئه الايوعي العمل مقاضيير وفا ونزاهة عأمينة الايوعي العمل ًنجيز -3

 .  وكرامة عييارام الجميع ومعيملة اقدير -4
 
 :السفية -2

  ععض عل  ا يال  من اصلو    الاي الممخيرلخخخخخير من العخديخد عل  الايوعي المجخيل في العمخل ينيوي

 في الميروية  القضخييي ععض يلخيلخية جينب ًل  وغيرهيف الصدمة من الملخافيدر للشخريية  اللخرية األمور

  يكم في هو  ومي وا لكارونية والمقروير المكاوعة األمور كيفة اللخخرية واشخخمل الايوعيف العمل عرنيمج

 :عيلايلي ا لازام المايوعين عل  فيجب عليه وعنيي النيسف قعل من عليه ماعيرف هو  كمي ”اللرية“

 .الايوعي العمل من عيلملافيدين صيفة معلومير ًفشيي عدم -1
 أو  ًعالمية لخواي كينر ولخيلة عأي المنظمة عن" لخرية" عكونهي المفخنفة المعلومير  ًفشخيي عدم -2

 .ععده أو  ايوعه أثنيي غيرهي
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 :المسؤولية وتحمل الموثوقية -3

ً  للثقةف ميالً  المايو  يكون أن  :كونه ًل  ًضيفة وأقوالهف افرفياه في عيلملؤولية ماففي

 .  عه المنيية األعميل انفيو لملؤولية مايمال-1

 .ايديير أو  مشيكل وقو  ييلة في الفاليية فييب أو  العرنيمج منلا ًل  يرجع-2

3-  ً  .ومعيدئه وقيمه للوين ممثل هو  عل فقيف ًليهي ينامي الاي المنظمة يمثل   لكونه مدركي
 

 :النع ل التواصل -4

  ياعيمل  الوين والملافيدين فالعمل  في وزمالئه  وأفدقيئه المايو  عين جيدر  عالقير  الفعيل الاوافل ينّمي

  يجعل عمي عوضخخخو  وآرائه  أفكيره وايديد نفلخخخه عن الاععير في الفرد  قدرار انمية عل  ويلخخخيعد معهمف

  يجخدر ولخوا. الايخديخير عل  والاغلخب المشخخخخخكالر يخل عل  يلخخخخخيعخد وهخوا فهمخهف عل  قخيدرين اآلصرين

 :عيلمايو 

 .والمهنية العملية الصعرر رفع في الايوعي العمل من يلافيد أن -

ً  يكون أن - ً  واعيي  .  المنظمة في وا جرايار اللييلير يول ا لافليرار عمرجعية وملمي

 .وفيعلية عجودر اآلصرين مع ياوافل أن -
 

 :الدعم تقديم -5

   نجي  الممكنة األشخخخخكيل عكل الدعم عمليه من هيم جزي أنه عل  المايوعين من فرد لكل المنظمة انظر

قّعُ  فإنه ولهوا. الايوعي العمل  :المايو  من يُاو 

ً  يكون أن - ً  اآلصرينف والمايوعين الملخخخافيدين من يوله لمن داعمي  الوي المكين في صفخخخوفخخخي

 .الايوعي عمله فيه يؤدى

ً  يكون أن -  ًدارر في الاميز وايقيا والفعخيليخة الكفخيير اعزيز ًل  الراميخة الجهود لجميع داعمخي

 .الايوعي العمل مجيل في المنظمة
 
 :اإليج بية الشخصية -6

  وهي مقيعلف اناظير دون والخخخيهم الخخخيند الاي المعييير المعيدرر  الشخخخصفخخخية هي ا يجيعية  الشخخخصفخخخية

 عل  وعنيي. والمثيعرر والموضخخوعية الجديةف وامالك والواجعير اليقوق عين وماوازنة مازنةف شخخصفخخية

 :يلي مي ا يجيعي المايو  من يناظر هوا
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 .يوله من عل  انعكس مثمرر عإيجيعية لديه مي يقدم أن ▪

  ا مكخينخير والخخخخخصير المنظمخة في العخيملين مع الاعخيمخل في المنفاح ا يجخيعي الجخينخب ياصخو أن ▪

 .عهي يعمل الاي الايوعية المشيريع  نجي  له المايية
 .والمنيلعير األوقير جميع في المنيلب الصيرجي المظهر عل  يير  أن ▪
  عهدف الايوعيف العمل من للملخخافيدين واللخخلوكية ا جاميعية األنميي عل  للاعرف يلخخع  أن ▪

 .أفضل عشكل والايعيعهم معهم اعيمله ايلين
 
 :المهيية -7

  ا يجخيعيخة عناخيئجخه الايوعي العمخل نجخي  قيخيس ويمكن نجخييهف لقيخيس عولخخخخخيلخة عمخل أي يراعي أن  عد

  د ئل ومن لعملهف اجويده وملخخخخاوى المايو  مهنية وعملخخخخاوى منهف الملخخخخافيدين عل  انعكس الاي

 :الايوعي العمل في المهنية

  المهنية الايورار من وا لخخافيدر واجويدهي العمل ألخخيليب وايلخخين رفع  ًل  المايو  يلخخع  أن -1

 .المجيل نفس في

 .الممكنة الجودر ملاويير عأعل  وًصراجه العمل اقديم عل  المايو  يير  أن -2

  يايو  الاي المنظمة علخخمعة اضخخر   عيريقة والعملية  الصيفخخة شخخؤونه عإدارر المايو  يقوم أن -3

 .معهي
 
 :المفجعية -8

  المرجعيخة واُلزم والمصرجخيرف العمخل جودر لضخخخخخمخين عهخي الاقيخد يجخب ولوائح مرجعيخة منظم عمخل لكخل

 :الايوعي العمل في العيملين

 .المنظمة في المعامدر والمرجعيير الهيكلية عيلب المهيم عانفيو -1

 .المنظمة قعل من المعامدر واللييلير واللوائح عيلضواعي الكيمل عي لازام -2
  وًعيداهخي أشخخخخخكخيلهخي عجميع ًليخه الملخخخخخلمخة العهخد وعل  المنظمخة ممالكخير عل  عيلميخيفظخة عي لازام -3

 .للمنظمة

 .المنظمة اعقدهي الاي والشراكير عي افيقيير عي لازام -4

  الافريح وأصو للملؤولين الرجو  دون المنظمة عن نييعة  الازام  أو  اعهد  أي  ًعييي  عن عي ماني  -5

 .عولك الرلمي
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 :المص ل  تض ف  -9
 أدائه أثنيي والخاقاللياه المايو  قرار موضخوعية فيه ااأثر الوي الموقف أو  الوضخع هو   المفخيلح اضخيرب

ه معنوية أو  ميدية شخخصفخخيةف عمفخخلية الايوعي لعمل  أفخخدقيئه أو  أقيرعهف أيد اهم أو  شخخصفخخييًف اهمُّ

  عمعرفاه أو  معيشخخخررف غير أو  معيشخخخرر شخخخصفخخخية عيعاعيرار الايوعي عمله ياأثر عندمي أو  المقرعينف

 :المايو  عل  يجب المفيلح في الاضيرب هوا افيدي أجل ومن.  عيلقرار ااعلا الاي عيلمعلومير

 .األشكيل من شكل عأي شصفيةف ومنيفع ألغراض المنظمة موارد الاصدام عدم -1

 وأعراف قواعخد اعررهخي الاي اليخي ر عخيلخخخخخاثنخيي عيخييخي أو  صخدمخة أو  هخديخة أي قعول عن ا مانخي  -2

 .واللييقة الضييفة
 

 :التع مل ف  المس واة -10
  كل عن ععيداً  ويييدي واضخخح  ألخخيس عل  المايو   أداي عل  الاعيمل في  الملخخيوار انعكس أن يجب

 ألخخخيس عل  للملخخخافيدين الايو  صدمة اقديم في الامييز عدم يجب ولهوا. والعنفخخخرية الاييز أنوا 

 .العقلية أو  الجلدية ا عيقة أو  الدين أو  الجنلية أو  اللن أو  الجنس أو  اللون أو  العرق
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