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 : مجثاق التطوع 

 ؽضًّ إقرأ المعايجر الموجودة ؽً المجثاق بعنايٌ..

 

 أوًِ: التعريف بالمجثاق:

مركز إيثار ؽً  يعمل ومتطوعٌ  مجثاق التطوع يحدد قواعد السلوك المطلوبٌ من كل متطوع (1

 .لألعمال التطوعجٌ الطّبجٌ 

من إلتزاماتوم علٍ بجنٌ  والمتطوعاتمن أن جمجع المتطوعجن  المجثاق مصمم للتأكدهذا  (2

 .طّبجٌ مركز إيثار لألعمال التطوعجٌ الومسؤولجاتوم كجزء من موام 

 اإللتزام بمعايجر هذا المجثاق سجسوم ؽً: (3

 .مركز إيثار لألعمال التطوعجٌ الطّبجٌتمتع بوا يالحؾاظ علٍ السمعٌ الحسنٌ  التً  (1-3)

شرط لجمجع المتطوعجن ويتماشٍ مع أؽضل الممارسات العالمجٌ ؽً مجثاق التطوع هو  (2-3) 

 .إدارة المتطوعجن

ويتماشٍ مع أؽضل  والمتطوعاتالمتطوعجن لتزام بمجثاق التطوع هو شرط لجمجع اِ (3-3)

 .الممارسات العالمجٌ ؽً إدارة المتطوعجن

 

 ثانجًا: اإللتزام بأنظمٌ المملكٌ العربجٌ السعوديٌ:

 واللواُح المنظمٌ للعمل ؽً المملكٌ العربجٌ السعوديٌ. سوف ألتزم بجمجع القوانجن (1

سوف أتجنب التدخل ؽً المساُل السجاسجٌ والثقاؽجٌ والدينجٌ التً تخالف أنظمٌ المملكٌ العربجٌ  (2

 السعوديٌ.

 سوف أحترم الرموز الدينجٌ والوطنجٌ ؽً المملكٌ العربجٌ السعوديٌ. (3

 

 ثالثًا: حدود العمل: 

إذا لم تكن لدي األهلجٌ النظامجٌ للقجام بذلك أو أتصرف ؽً أي شأن طبً أو قانونً  أنا لن (1

 إيثار لألعمال التطوعجٌ الطّبجٌ.مركز حصلت علٍ مواؽقٌ خطجٌ من 

سأقوم بالتنسجق والمشاورة مع مديري المباشر ؽً حال رغبتً ؽً تمديد أو تقلجص  مدة  (2

 .المركزتطوعً مع 

 خّل تطوعً. المركزواألمن التً ستقدموا لً إدارة سألتزم بجمجع تعلجمات السّمٌ  (3

مقر التطوع قبل إنتواء مدة التطوع أو و مديري المباشر ؽً حال مػادرتً أ المركزسأخبر  (4

 تنؾجذي للموام الموكلٌ لً.
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 رابعًا: التواصل والمتابعٌ: 

ؽً حالٌ ظوور أي مشكلٌ تؤثر علً شخصجًا أو علٍ مومتً  المركزسأقوم بتبلجؼ إدارة  (1

 التطوعجٌ.

 سأقوم بتحديث بجاناتً الشخصجٌ ؽورًا ؽً حال تػججرها. (2

 سأقوم بإكمال التقارير والمستندات والنماذج المطلوبٌ منً. (3

 ؽجما يتعلق بأوقات الحضور واإلنصراف أثناء عملً التطوعً. سأكون ملتزماً  (4

 

 شخصً المناسب:خامسًا: السلوك ال

 .مركز إيثار لألعمال التطوعجٌ الطّبجٌ سأمتنع عن أي سلوك قد يؤدي إلٍ التأثجر علٍ سمعٌ  (1

 سأمتنع عن المشاركٌ ؽً أي نشاط أو سلوك غجر نزيى مالجًا أو أخّقجًا أو إداريًا. (2

 سأمتنع عن التدخجن أثناء تأديٌ موامً التطوعجٌ. (3

يعتبر من قبجل التمججز واإلحتقار علٍ أساس سأتجنب أي شكل من أشكال السلوك  الذي قد  (4

 الجنسجٌ أو العرق أو السن أو اإلعاقٌ الجسديٌ أو العقلجٌ أو البطالٌ.

سأحرص علٍ الحؾاظ علٍ ماأتسلمى من عود وأدواتَ ونظاؽٌ وسّمٌ المراؽق التً  (5

 سأستخدموا لتنؾجذ مومتً التطوعجٌ.

 

 سادساً: األمن والسّمٌ والصحٌ العامٌ:

 إيثار لألعمال التطوعجٌ الطّبجٌ.مركز ع أي تعلجمات متعلقٌ باألمن والسّمٌ من إدارة سأتب (1

بكجؾجٌ اإلتصال بً وخصوصًا ؽً حاِت الطوارئ أو المخاطر  المركزسأتأكد من معرؽٌ  (2

 األمنجٌ.

سأتبع كل اإلحتجاطات الضروريٌ عند القجام بأي أنشطٌ قد تؤدي إلٍ ضرر لً أو لػجريَ  (3

خوذة َ سترة نجاة َ أحذيٌ السّمٌ َ معدات السّمٌ ذات الصلٌ بالمومٌ  مثل: إرتداء

 التطوعجٌ.

أنا أواؽق علٍ الكشف عن جمجع الظروف الصحجٌ الموجودة مسبقًا والمعروؽٌ لدي بما ؽً ذلك  (4

ؽورًا ؽً حال إصابتً بأي مرض أو  المركزظروف الصحٌ العقلجٌ َ كما ألتزم بإخبار إدارة 

 عدوى.ؽجروس قابل لل

إنواء عملً  ن والسّمٌ والصحٌ العامٌ قد يؤدي إلٍك بأن عدم اإلمتثال لتعلجمات األمأنا أدر (5

 .المركز التطوعً مع
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 سابعاً: اإلعّم والحقوق الؾكريٌ:

 أو أصرح بكونً موظؾًا ؽجوا. المركزهويٌ أحد موظؾً  بإنتحالأنا لن أقوم  (1

 أنشطتوا وبرامجوا ألي جوٌ. أو المركزأنا لن أقوم بالتحدث رسمجًا بإسم  (2

 قبل:  مركز إيثار لألعمال التطوعجٌ الطّبجٌ سأقوم بالحصول علٍ مواؽقٌ مسبقٌ من  (3

  ٌوعملوا  المركزالقجام بأي بحوث لوا عّق. 

 إصدار بجانات لوساُل اإلعّم.  

 ٌنشر مواد ؽوتوغراؽجٌ أو مرُج. 

 .ًإستخدام وساُل التواصل اإلجتماع 

مات التً إطلعت علجوا أثناء تأديتً للمومٌ التطوعجٌ مع سأقوم بالحؾاظ علٍ سريٌ المعلو (4

 .المستؾجدينَ المرضٍ َ الزوار َ مثل: بجاناتمركز إيثار لألعمال التطوعجٌ الطّبجٌ 

 

 ثامناً: التظلم وتسويٌ الخّؽات:

/المدير المباشرَ وإذا لم يتم المركزيجب أن أحرص علٍ تسويٌ الخّؽات وديًا عبر توسط إدارة 

 .المركزحل الخّف وديًا ؽجتم التعامل معى وؽقًا للسجاسٌ الخاصٌ بالتظلم ؽً الُّحٌ الداخلجٌ ؽً 

 

 تاسعاً: اإلخّل بمجثاق التطوع:

 معايجر مجثاق التطوع قد تؤدي إلٍ إستبعاد المتطوع من المومٌ التطوعجٌ.ب اإلخّل 
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مركز بالتطوع في  نك قد إطلعت على المعايير الخاصةعلى ميثاق التطوع، فإنه يعني بأفي حال توقيعك 
 .التطوعية الطالبية  لإيثار لألعما

 :االسم
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