الميثاق األخالقي
لجمعية ارتقاء ولمدير التطوع
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ً
أوال :امليثاق ألاخالقي للجمعية
 -1الالتزام باألهظمة والقواهين:
جدىىق ألاهـمت واللىاهحن اإلاخلللت بدىـُم كملُت ئشسان اإلاخؼىكحن ،فمنها ما ًخللم باألهـمت واللىاهحن الدشسَلُت
هأن جلتزم الجملُت بلدم خسق أو اهتهان ألاهـمت واللىاهحن التي جصدزها الدولت والتي جسجبؽ باللظُت الخؼىكُت ،أما
ما ًخللم باألهـمت واللىاهحن اإلاسجبؼت بملُاز ئدامت والجملُت اإلاشولت لهرا اإلالُاز فان الجملُت جلتزم باألهـمت التي
جىـم كملُت اإلاخابلت والدشوُل والتي أًظا جدافف كلى خلىق اإلالىُت ومىذ زخص اطخخدام ألادلت والىماذج
وألادواث اإلاخلللت باإلالُازً ،
وبىاء كلى ذلً ًخلحن كلى الجملُت الدسجُل في سجل ئدامت للمىـماث جدذ الخأطِع،
وذلً كً ػسٍم ال سحىق إلاالً اإلالُاز ،وهى مسهص الخمحز لخؼىٍس اإلاإطظاث هحر السبدُت بجاملت اإلالً فهد للبتروٌ
واإلالادن.
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الالتزام بعدم استغالل املتطوعين:

اللىاةد اإلاخبادلت بحن اإلاخؼىق والجملُت مً الخؼىق خم مشسوق ليل منهما ،لىً ًجب كلى الجملُت الالتزام بلدم
ً
اطخوالٌ هإالء اإلاخؼىكحن في كظاًا أخسي هحر مسجبؼت مجخملُا بالجملُت  ،هأن ًخم اطخواللهم في حني أزباح ججازٍت
ملُىت للمىـمت ،أو دفلهم هدى كظاًا كاهىهُت للخىصل منها أو هحر ذلًً .
وبىاء كلى ذلً ًجب كلى الجملُت أن جلتزم
بمُثاق كدم الاطخوالٌ.
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عدم استغالل قضايا التطوع ألهداف إعالمية فقط :

ئؿهاز الجملُت إلاىاشؼها وبسامجها الخؼىكُت خم مشسوق ،وهى ما ًيبغي الخىحه ئلُه لخلصٍص مفهىم الخؼىق لدي
اإلاجخمم وإلبساش حهىد الجملُت وفلظفتها الخؼىكُت للمجخمم واإلاظإولحن في الدولت بما ًخىافم مم جىحهاث الخؼؽ
الاطتراجُجُت اللامت ،لىً كد ًدفم هرا الخىحه الجملُت لخولُف اللصىز ؤلادازي اإلاخللم بالخؼىق وئؿهازه لالكالم
2

بوحر مدخىاه الحلُلي مما ًدىافى مم مبدأ الشفافُت وَلىع صىزة هحر خلُلت للمجخمم الساهب بالخؼىق في هره
الجملُت وللجهاث الخازحُت ألاخسي بما فيها اللؼاق الحيىمي اإلاشسف كلى أكماٌ الجملُت .
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التعامل الشخص ي:

جلتزم الجملُت وحمُم اللاملحن بها والرًً ٌلملىن باطمها بالخلامل مم اإلاخؼىكحن وأوشؼتهم داخل وخازج الجملُت
بؼسٍلت مىاطبت ومدترمت والةلت.
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إشراك املتطوعين:

جلتزم الجملُت باكخباز مخؼىكيها هشسواء لديها طمً اللملُت الخىـُمُت ،وحظعى للحفاؾ كلى خلهم في الخلبحر كً
آزائهم خىٌ أدوازهم واللسازاث ذاث الصلت ،مم خلم بِئت جمخاش بالحسٍت في جلدًم الاكتراخاث والىلد.

-6

الشفافية:

كاٌ مً الشفافُت بما في ذلً اللىاةذ والظُاطاث وخؼؽ اللمل
جلتزم الجملُت بدشوُل أهـمت مللىماتها بلدز ٍ
والبُاهاث اإلاالُت وهحرها ،وطمان كدزة وصىٌ اإلاخؼىكحن لهره اإلاللىماث خظب أدوازهم الخؼىكُت.
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إلابالغ عن العيوب:

ًجب أن جدكم الجملُت اإلاخؼىكحن باالبالن كً أي طلىن هحر كاهىوي أو هحر أخالقي أو ختى هحر مىاطب مً كبل
ألافساد أو اللاملحن أو ختى مً كبل ؤلادازة ،خُث ًجب أال ًدبم هرا ؤلابالن أي مظاض بدلىق هإالء اإلاخؼىكحن.
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التمييز والعنصرية:

جلتزم الجملُت بالظعي للدم وحىد أي هىق مً أهىاق الخمُحز أو اللىصسٍت ججاه اإلاخؼىكحن ،طىاء مً خُث الجيع أو
اللىن أو الجيظُت أو اليظب وهحره ،مم مساكاة ػبُلت ومخؼلباث الفسص الخؼىكُت.
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الخصوصية:

جدمي الجملُت خصىصُت اإلاخؼىكحن وجخأهد مً كدم هشف مللىماتهم الخاصت دون الحصىٌ كلى مىافلتهم
اإلاظبلت ،ئال في خالت وحىد كاهىن ًىص كلى خالف ذلً.
3

ً
ثاهيا :امليثاق ألاخالقي ملدير التطوع
مً اإلابادب ألاطاطُت في اللمل الخؼىعي الالتزام بأكلى اإلالاًحر ألاخالكُت ألنها الش يء ألاطاس ي الري ًيبغي اجباكه
لىظب ثلت اإلاظخفُدًً والجهاث اإلااهدت.
لهرا فان الالتزام باإلاُثاق ألاخالقي اإلاللً ٌظهل كلى حمُم ألاػساف اإلاشازهت في اللمل الخؼىعي مً أداء مهامهم ،ول
بدظب دوزه بشيل مددد ومدزوض بلُدا كً أًت شبهت كد حلُم جدلُم الهدف ألاطمى مً اللمل الخؼىعي.
وٍجب أن ًدزن مدًس الخؼىق مً خالٌ هرا اإلاُثاق ألامىز التي ًجب أن ًيىن ملما بها لخىفُر مهمخه كلى أهمل وحه
باذن هللا حلالى ،وهي كلى الىدى الخالي:
 -1القيم وألاخالق
البد لألكماٌ الىاجحت أن جسجبؽ بمسحلُت أخالكُت مظخمدة مً دطخىز ًدبله الشخص ،وٍىلىع كلى جصسفاجه
وٍلىده ئلى جدلُم الواًت مً ذلً اللمل ،وهرا ًفسض كلُه:
 الالتزام باللُم وألاخالق بىاء كلى مبادب اللسآن والظىت. اللؼف والحىان والىسم في حمُم ؤلاحساءاث لخللُل ألاذي الري كد ًلحم باإلاخؼىكحن وهحرهم أثىاء أداءالىاحباث مً كبل أفساد اللمل الخؼىعي.
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 -2املواطنة والعمل الخيري
ًجب كلى مدًس الخؼىق ئؿهاز أهمُت اللمل الخؼىعي للمجخمم وللمخؼىكحن وللمىـمت ولألفساد اللاملحن
وللمظخفُدًً .وٍخم ذلً كً ػسٍم:
-

شسح أهمُت اللمل الخؼىعي للجمهىز.
جلدًس ألاكماٌ التي ًلىم بها ول مخؼىق.
جؼىٍس الخدماث الخؼىكُت بما ًخفم وزؤٍت الجملُت .
شسح دوز اإلاخؼىكحن لللمالء.
جثلُف اإلاىؿفحن خىٌ اللمل الخؼىعي.
جىؿُف اللمل الخؼىعي بيشاغ ،وحسخحر اإلاىاهب للمىـماث اإلاهىُت وإلاجخملاجىا.
َ
الخؼىٍس اإلاظخمس لفلظفت اللمل الخؼىعي بىصفه كاكدة كمل مم آلاخسًٍ.

 -3الاحترام
الاخترام مً أطاطُاث اللمل الخؼىعي ،وٍجب كلى مدًس الخؼىق ئؿهاز الاخترام للمخؼىكحن وللمىـمت ولللمالء
وإلاىؿفي الجملُت وللمجخمم وإلاهىخت الخؼىق .وٍيىن ذلً مً خالٌ:
-1
-

فُما ًخللم باإلاخؼىكحن:
اخترام اللدزاث اإلاخخلفت.
جىفحر الفسصت للمظاهمت في اللسازاث التي جإثس في أدوازهم.
اخترام دوافم اللمل الخؼىعي والظعي لخلبُت الاخخُاحاث.
اخترام الظسٍت ئلى أكلى دزحت ممىىت.
جدلُم همى الشخصُت.

 -2فُما ًخللم بالجملُت :
 دكم زؤٍت الجملُت وزطالتها وأهدافها. -جمثُل الجملُت بشيل فلاٌ داخل اإلاجخمم.
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فُما ًخللم باإلاظخفُدًً:
الظعي لفهم اخخُاحاتهم وجؼىٍس الخدماث لخلبُت جلً الاخخُاحاث.
اخترام خصىصُت ألافساد.
خماًت اإلاللىماث بجمُم ألاشياٌ اإلاىخىبت والالىتروهُت والظملُت والبصسٍت واللفـُت التي صىفذ كلى
أنها طسٍت للمظخفُدًً.

 -4فُما ًخللم باللاملحن في الجملُت :
 اخترام دوزهم واللمل كلى حشجُم الخلاون والدكم بُنهم وبحن اإلاخؼىكحن. -5فُما ًخللم باإلاجخمم:
 الاهفخاح وبرٌ الجهد إلاظاكدة آلاخسًٍ. جيىًٍ شساواث مىاطبت ألهداف الجملُت . -6فُما ًخللم بمهىت الخؼىق:
 اخترام الصمالء مً اإلاخؼىكحن واإلاىؿفحن. اخترام أدواز الجهاث الخؼىكُت اإلادلُت والىػىُت. -4املساءلة
كلى مدًس الخؼىق الاكتراف بأن أدوازه حشمل اإلاظاءلت ليل مً :اإلاخؼىكحن والجملُت واللمالء واللاملحن؛ هره
ُ
اإلاظاءلت حلد كُمت أطاطُت في الظعي لخدلُم الخمحز ،وذلً مً خالٌ اإلافسداث الخالُت:
 -1للمخؼىكحن:
 جىفحر مللىماث دكُلت كً الفسص الخؼىكُت. -حلصٍص بِئت آمىت وداكمت للمخؼىكحن.
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 -2للجملُت:
 كً ػسٍم ئدازة اإلاىازد بؼسٍلت مثلى لخدلُم أكص ى كدز مً الخدماث ذاث اللُمت اإلاظافت للمىـمت. -3للمظخفُدًً:
 الظعي لخىفحر أكلى مظخىي مً حىدة الخدمت في خدود اإلاىازد اإلاخاخت. -4للمىؿفحن:
 اللمل بصىزة حلاوهُت مم اإلاىؿفحن لخؼىٍس الخدماث الخؼىكُت. -5للمجخمم:
 مً خالٌ ئدازة اإلاىازد بدىمت.-6
-

إلاهىت الخؼىق:
الاطترشاد باإلالاًحر اإلاهىُت في ئدازة الخؼىق بالجملُت.
اإلاخابلت اإلاظخمسة للخؼىٍس اإلانهي.
اإلاشازهت اليشؼت في الجهاث الخؼىكُت كلى اإلاظخىي اإلادلي والىػني.
جدلُم الخىاشن بحن ول هره اإلاظإولُاث بؼسٍلت جظمً هخاةج أهثر ئًجابُت للجملُت.

 -5املسؤولية
ًدزن مدًس الخؼىق جىىق اإلاظإولُاث التي ًجب أن ًإديها إلاخخلف شساةذ اللمل الخؼىعي وحشمل اإلافسداث الخالُت:
 -1كالكاث اإلاىؿفحن:
 ًلبل مظإولُت وطم بسهامج اإلاخؼىكحن التي مً شأنها حلصٍص اطخدامت كمل اإلاىؿفحن. -2اإلاظإولُت اإلاهىُت:
 ًلبل اإلاظإولُت للمظاهمت في مصداكُت مهىت الخؼىق في هـس الشسٍدت اإلاظخفُدة مً الخدمت.7

 -3الحسص والاحتهاد:
 ًلبل مظإولُت أن ًيىن مدل ثلت وخرز وكالي الجاهصٍت وواطم الاػالق. -4برٌ ألافظل واإلاثابسة:
 ًلبل مظإولُت الظعي لخدلُم الخفىق والخمحز ختى كىدما جيىن اإلاىازد مددودة. جلدًم ول ما ٌظخؼُم للخولب كلى الللباث التي جدىٌ دون الخمحز. -5الخدظحن اإلاظخمس:
 ًلتزم بخؼىٍس هفظه باإلالسفت ،واإلاهازاث ،واللدزة كلى ئصداز ألاخيام اللادلت. -6ئدازة الراث وطبؽ الىفع.
 ًلتزم بظبؽ كسازاجه كلى الحلاةم واإلاصلحت اللامت التي جدلم الىفم الؼىٍل للمىـمت. -6اللدالت وؤلاهصاف
ًجب أن ٌظترشد اإلادًس باللدٌ في مخخلف اللسازاث والخلامل مم اإلاخؼىكحن ،واللمالء واإلاىؿفحن والصمالء بؼسٍلت
كادلت ومىصفت كلى الىدى الخالي:
 -1للمخؼىكحن:
 مً خالٌ ملاملت حمُم اإلاخؼىكحن باإلهصاف وكدم الخدحز. -2للمىـماث:
 وطم الظُاطاث وؤلاحساءاث واإلالاًحر التي حلىع ؤلاهصاف والحُاد. -3للمظخفُدًً:
 جىفحر الخدمت لللمالء بؼسٍلت كادلت ومىصفت. -4للمىؿفحن:
 الخلامل مم اإلاىؿفحن باهصاف بوع الىـس كً خصاةصهم الشخصُت أو وطلهم داخل الجملُت .8

 -5إلاهىت الخؼىق:
 الخلامل مم الصمالء بؼسٍلت كادلت ومىصفت. الحفاؾ كلى هسامت اإلاهىت في ول الخلامالث مم اإلاىـماث الخؼىكُت كلى اإلاظخىي اإلادلي والىػني. -7الثقة وألاماهة
ًجب كلى مدًس الخؼىق الخدلي بالثلت وألاماهت في الخلامالث مم :اإلاخؼىكحن والجملُت واإلاظخفُدًً واإلاىؿفحن وشمالء
اإلاهىت ،وذلً بما ًمخلىه مً ألاماهت وٍثبذ الصدق لدًه والظالمت واإلاىثىكُت والىالء واللسازاث ألاخالكُت والسكاًت هما
في اإلافسداث الخالُت:
-1
-2
-3
-4
-5
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-7
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الصدق :الشفافُت بلباكت وبصساخت.
الجزاهت :الشجاكت ألادبُت مً خالٌ كدم الاطدظالم والظعي للحلىٌ اإلاىاطبت.
اإلاىثىكُت :بدىفُر الالتزاماث.
ً
ً
الاهخماء للمىـمت فىسا وطلىوا.
اجخاذ اللسازاث ألاخالكُت :مً خالٌ فهم وشنها وآثازها ألاخالكُت.
السكاًت :وذلً باؿهاز اللؼف والسخمت في ول ألاكماٌ لخلـُم اإلاىافم وجللُل ألاذي الري ًلحم آلاخسًٍ.
وطىح الالتزاماث هُابت كً الجملُت  ،واإلاىؿفحن واإلاخؼىكحن كً ػسٍم:
كبىٌ اإلاظإولُت لظمان كىىاث اجصاٌ واضحت بشأن الالتزاماث التي جم الخلهد بها هُابت كً الجملُت
واإلاىؿفحن واإلاخؼىكحن مً أحل جدلُم أكص ى كدز مً الىجاح مً حمُم اإلالىُحن.
كبىٌ مظإولُت وطم الللىد والاجفاكاث التي ٌظهل فهمها وجؼبُلها كلى أزض الىاكم.

 -9خدود الىالء :مً خالٌ جفهم وئدزان خدود الىالء الشخص ي واإلانهي ججاه اإلاخؼىكحن واإلاظخفُدًً والجملُت
ووطم أولىٍاث واضحت ومىاطبت لخللُل اإلاظإولُت واإلاخاػس اإلاترجبت كلى حمُم اإلالىُحن باللمل الخؼىعي.
 -11جظازب اإلاصالح :مدًس الخؼىق هى اإلاظإوٌ كً جددًد الظُاطاث وؤلاحساءاث والـسوف التي كد جإدي ئلى
جظازب في اإلاصالح مً خالٌ ئؿهاز الحاالث اإلالىُت بمهىُت وشفافُت كالُت ،ثم ئشالتها وملالجتها ختى ًصوٌ
هرا الخظازب.
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