
فضال اقرأ المعايير الموجودة في الميثاق بعناية.

1. التعريف بالميثاق:
1.1 ميثاق التطوع يحدد قواعد السلوك المطلوبة من كل متطوع يعمل في جمعية اطعام بالمنطقة الشرقية.

1.2 هــذا الميثــاق مصمــم للتأكــد مــن أن جميــع المتطوعيــن علــى بينــة مــن التزاماتهــم ومســؤولياتهم فــي جمعيــة اطعــام 
بالمنطقــة الشــرقية.

1.3 االلتزام بمعايير هذا الميثاق سيسهم في:
- الحفاظ على السمعة الحسنة التي تتمتع بها جمعية اطعام بالمنطقة الشرقية.  

- استمرار ثقة سكان محافظة الطائف في جودة وفعالية برامج جمعية اطعام بالمنطقة الشرقية.  
1.4 االلتزام بميثاق التطوع هو شرط لجميع المتطوعين ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المتطوعين.

2. االلتزام بأنظمة المملكة العربية السعودية 
2.1 سألتزم بجميع القوانين المنظمة للتعامالت في المملكة العربية السعودية.

2.2 سأتجنب التدخل في المسائل السياسية والثقافية والدينية التي تخالف أنظمة المملكة العربية السعودية.
2.3 سأحترم الرموز الدينية والوطنية في المملكة العربية السعودية.

3. حدود العمل: 
3.1 لــن أتصــرف فــي أي شــأن طبــي أو قانونــي إذا لــم تكــن لــدي األهليــة النظاميــة للقيــام بذلــك أو حصلــت علــى موافقــة خطيــة 

مــن جمعيــة اطعــام بالمنطقــة الشــرقية.
3.2 ســأقوم بالتنســيق والمشــاورة مــع مشــرفي فــي العمــل التطوعــي فــي حــال رغبتــي بتمديــد أو تقليــص مــدة تطوعــي مــع 

اللجنــة.
3.3 سألتزم بجميع تعليمات األمن والسالمة التي ستقدمها لي إدارة اللجنة خالل مدة تطوعي معها.

3.4 ســأخبر مشــرفي فــي العمــل التطوعــي فــي حــال مغادرتــي مقــر التطــوع قبــل انتهــاء مــدة التطــوع أو تنفيــذي للمهــام 
ــي. ــة ل الُموكل

4. التواصل والمتابعة:
ــي  ــى مهمت ــخصيا أو عل ــَي ش ــر عل ــكلة تؤث ــور أي مش ــال ظه ــي ح ــرًة ف ــي مباش ــل التطوع ــي العم ــرفي ف ــالغ مش ــأقوم بإب 4.1 س

التطوعيــة.
4.2 سأقوم بتحديث بياناتي الشخصية فورًا في حال تغييرها. 

4.3 سأقوم بإكمال التقارير والمستندات والنماذج المطلوبةِ مّني.
4.4 سأقوم بإخطار إدارة اللجنة فورًا عن أي تبرعات أو منح محتملة نتيجة لمهمتي التطوعية.

4.5 سأكون ملتزمًا بأوقات الحضور واالنصراف خالل مدة أدائي للعمل التطوعي.

5. السلوك الشخصي المناسب: 
5.1 سأمتنع عن أي سلوٍك قد يؤدي إلى التأثير سلبًا على سمعة جمعية اطعام بالمنطقة الشرقية.

5.2 سأمتنع عن المشاركة في أي نشاط أو سلوك غير نزيه ماليًا أو أخالقيًا أو إداريًا.
5.3 سأمتنع عن التدخين أثناء تأديتي لمهامي التطوعية.

ميثاق التطوع



5.4 ســأتجنب أي شــكل مــن أشــكال الســلوك الــذي قــد يعتبــر مــن قبيــل التمييــز واالحتقــار علــى أســاس الجنســية أو العــرق أو 
الســن أو اإلعاقــة العقليــة أو الجســدية أو البطالــة أو ماشــابه.

مه مــن ُعهــد وأدوات، ونظافــة وســالمة المرافــق التــي سأســتخدمها لتنفيــذ مهمتــي  5.5 ســأحرص علــى الحفــاظ علــى مــا أتســلَّ
التطوعيــة.

6. األمن والسالمة والصحة العامة: 
6.1 سأتبع أي تعليمات متعلقة باألمن والسالمة من إدارة جمعية اطعام بالمنطقة الشرقية.

6.2 سأتأكد من معرفة اللجنة بكيفية االتصال بي، السيما في حاالت الطوارئ أو المخاطر األمنية. 
6.3 ســأتبع كل االحتياطــات الضروريــة عنــد القيــام بــأي نشــاطات قــد تــؤدي إلــى ضــرر لــي أو لغيــري، مثــل: ارتــداء خــوذة، ســترة 

ــة بالمهمــة التطوعيــة. ــة الســالمة، معــدات الســالمة ذات الصل نجــاة، أحذي
6.4 ســأقوم باإلفصــاح عــن جميــع الظــروف الصحيــة الموجــودة مســبقًا والمعروفــة لــدي بمــا فــي ذلــك ظــروف الصحة النفســية. 

كمــا ســألتزم بإخبــار إدارة اللجنــة فــورًا فــي حــال إصابتــي بــأي مــرض أو فيــروس قابــل للعــدوى.
6.5 أدرك بأن عدم االمتثال لتعليمات األمن والسالمة والصحة العامة قد يؤدي إلى إنهاء عملي التطوعي مع اللجنة.

7. االعالم والحقوق الفكرية:
7.1 لن أقوم بانتحال هوية أحد موظفي اللجنة أو أصرح بكوني موظفًا فيها. 
7.2 لن أقوم بالتحدث رسميا باسم اللجنة أو نشاطاتها وبرامجها ألي جهة. 

7.3 سأقوم بالحصول على موافقة مسبقة من إدارة جمعية اطعام بالمنطقة الشرقية قبل:
7.3.1 القيام بأي بحوث لها عالقة باللجنة وعملها.  

7.3.2 إصدار بيانات لوسائل االعالم.   
7.3.3 نشر مواد فوتوغرافية أو مرئية خاصة.  

7.3.4 استخدام وسائل التواصل االجتماعي الخاصة باللجنة.  
7.3.5 التحدث عن اللجنة في الملتقيات والمناسبات العامة.  

7.4 ســأقوم بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات التــي اطلعــت عليهــا أثنــاء تأديتــي للمهمــة التطوعيــة مــع اللجنــة، مثــل: بيانــات 
األســر والعوائــل المســتفيدة، أســماء األيتام...الــخ.

8. التظّلم وتسوية الخالفات: 
ــم  ــًا فيت ــالف ودي ــل الخ ــم ح ــم يت ــر، وإذا ل ــر المباش ــة/ المدي ــيط إدارة اللجن ــر توس ــًا عب ــات ودي ــوية الخالف ــى تس ــأحرص عل 8.1 س
التعامــل معــه وفقــا للسياســة الخاصــة بالتظلــم فــي الالئحــة الداخليــة فــي اللجنــة أو عبــر اللجــوء للجهــات ذات اإلختصــاص فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.

9. االخالل بميثاق التطوع:
9.1 خرق معايير ميثاق التطوع قد يؤدي إلى استبعاد المتطوع من المهمة التطوعية.

في حال توقيعك على ميثاق التطوع، فإنه يعني بأنك قد اطلعت على الفرصة التطوعية التي ستؤديها، إضافًة إلى دليل المتطوع في لجنة األعمال الخيرية.

رقم البطاقة الوطنية/اإلقامة: االسم:       

الجوال:                                                                                التوقيع:      


