
 

 

 

 

 

 اإلاُثاق ألاخالقي واإلانهي

 وؤلاسشاد وجىعُت الجالُاث الذعىة  بجمعُتللعاملين  

 حذة بىظؽ وغشب
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

يبغي للعامل في ؤي  اإلاُثاق ألاخالقي مجمىعت مً اللُم وألاخالكُاث واإلابادئ التي جىحه العلىن ، ٍو

حمعُت الذعىة واللؼاع الخيري مً اللؼاعاث التي ًىاغ بها خذمت املجخمع ، ولزا خشصذ  مجاٌ الالتزام بها .

على ؤن ًإحي ؤداء اإلاىؿف في إػاس مىـىمت مً اللُم واإلابادئ   وؤلاسشاد وجىعُت الجالُاث بىظؽ وغشب حذة

 ألاخالكُت التي حعىغ  التزامىا بخلذًم خذماجىا وفلا ألعلى اإلاعاًير ألاخالكُت  .

ولهزا حاء هزا اإلاُثاق الزي ٌعشي على ول مىؿفي الجمعُت لُىىن خاهما للعلىن اإلانهي للمىؿف ، 

 ء بالخذماث التي جلذمه الجمعُت للمجخمع .مما ًىىن له ؤثش على الاسجلا

 

 

 

 

 



 ؤوال : اللُم وألاخالكُاث واإلابادئ العامت التي ًجب ؤن ًلتزم بها العاملىن في الجمعُت :

 اخترام كُمت وهشامت ؤلاوعان. .1

 الخمعً بإسوان ومبادئ الذًً ؤلاظالمي وبأدابه. .2

 الالتزام بلُمت ومبذؤ العذالت الاحخماعُت. .3

 كُمت العلم والبدث العلمي والاظخفادة منهما.اخترام  .4

ت مصلحت اإلاعخفُذًً واخخُاحاتهم واهخماماتهم. .5  الاهخمام بإولٍى

 عذم الحصٌى على مىافع شخصُت ) مثل: الهذاًا( مً اإلاعخفُذًً ؤو اإلااهدين. .6

 عذم اظخغالٌ الجمعُت ومىاسدها بإي شيل مً ألاشياٌ. .7

 العامت. املحافـت على اإلااٌ العام واإلامخلياث .8

ت اإلاعلىماث التي ًخم الحصٌى عليها مً: اإلاعخفُذًً .9  املحافـت الخامت على ظٍش

 وألاظش واإلااهدين والجمعُت ورلً ؤثىاء الاسجباغ بالىؿُفت ؤو بعذ جشن العمل. 

ً عالكاث مهىُت مع اإلاعخفُذًً و اإلااهدين. .11  جىٍى

 ىانهم ؤو معخىاهم ؤو شخصُاتهم ؤو الخعامل مع اإلاعخفُذًً مهما واهذ ؤهىاعهم ؤو ؤعماسهم ؤو ؤل .11

 حيعُاتهم.         

 ؤلاهصاث ؤلاًجابي والىاعي للمعخفُذًً واإلااهدين وؤصحاب اإلاصلحت. .12

 عذم الخفشكت ؤو املحاباة بين اإلاعخفُذًً ألي ظبب مً ألاظباب. .13

 عذم اإلاشاسهت في ؤي دعاًت ؤو إعالهاث جدعم بعذم ألاماهت ؤو الاخخُاٌ ؤو الخظلُل. .14

 عذم مشاسهت الجمعُت في ؤي وشاغ ظُاس ي ؤو ؤي وشاغ ًذعى إلى الؼائفُت ؤو الحع على الىشاهُت  .15

 ؤو الخمُيز بين اإلاىاػىين بعبب الجيغ ؤو ألاصل ؤو اللىن ؤو اللغت ؤو الذًً ؤو العلُذة ؤو الجيعُت          

 ؤو ؤلاعاكت ؤو غير رلً مً ألاظباب املخالفت للىـام.          

 لعماح للمشىالث الصخصُت ؤن جخعاسض مع ألاخيام اإلاهىُت وألاداء اإلانهي للعاملين عذم ا .16

 بالجمعُت.        

 



 ثاهُا : اإلاعؤولُت ألاخالكُت واإلاهىُت للعاملين في الجمعُت ججاه ؤهفعهم:

 مىاصلت الاػالع على ول ما هى حذًذ عً مهىخه. -1

اإلاعتهذفت مً خُث اخخُاحاتهم ومشىالتهم وؤظالُب مىاصلت الاػالع على ول ما هى حذًذ عً الفئاث  -2

 جلبُت هزه الاخخُاحاث وخل هزه اإلاشىالث والبرامج والخذماث التي ًدخاج إليها هؤالء اإلاعخفُذون.

بُت اإلاهىُت والىؿُفت والحشص على الاظخفادة منها -3  الحشص على خظىس اإلاؤجمشاث والبرامج  الخذٍس

ش معاسفهم اإلاهىُت بشيل معخمش. على العاملين بالجمعُت العمل على -4  جؼٍى

 على العاملين بالجمعُت العمل على جىمُت كذساتهم اإلاهىُت بشيل معخمش. -5

 جلذًم الىمىرج اإلاثالي واللذوة الحعىت. -6

 الالتزام باألماهت وؤلاخالص في ؤداء العمل. -7

 ثالثا: اإلاعؤولُت ألاخالكُت واإلاهىُت للعاملين ججاه اإلاعخفُذًً:

ت عً اإلاعخفُذ بشيل منهي ظلُم في ملف خاص به.ؤهمُت حسجُل ا -1  إلاعلىماث اإلاهمت والظشوٍس

ت  -2 ت اإلاعلىماث التي ًدصل عليها العاملىن مً اإلاعخفُذ مع جؼبُم مبذؤ العٍش املحافـت على ظٍش

م العمل ؤو إلداسة الجمعُت عىذما ًخؼلب  الجماعُت بمعنى جىفير اإلاعلىماث الخاصت باإلاعخفُذ لفٍش

 ٍىىن رلً في مصلحت اإلاعخفُذ.ألامش  رلً و 

 الخعشف على اخخُاحاث اإلاعخفُذًً وجدذًذ هزه الاخخُاحاث وجشجُبها. -3

 سابعا : اإلاعؤولُت ألاخالكُت واإلاهىُت للعاملين في الجمعُت ججاه الذاعمين 

   كُام الجمعُت  -1
 
لليافلين ًخىلى حمُع   بخخصُص شخص منهي معؤوٌ عً شؤون الذاعمين ؤو كعمإ

ع الجمعُت،  ؤمىس  إكىاعهم بذعم مبادساث ومشاَس الذاعمين ، مً خُث حزب اإلااهدين والاجصاٌ بهم و

دعم خذماث  وجدصُل الشُياث ؤو الخبرعاث ؤو اإلاعاهماث منهم ومدافـت عليهم لالظخمشاس في

ع وما جم الجمعُت : والشد على اظخفعاساتهم والخىاصل معهم إلعالمهم بخؼىساث اإلابادساث واإلاشاَس

 جاصه.إه

م اظخخذام وافت الىظائل اإلاىاظبت مثل : اإلالابالث  -2 ادة عذد اإلااهدين عً ػٍش وطع خؼت شاملت لٍض

ت ىهُت ووظائل الخىاصل الاحخماعي ووظائل ؤلاعالم الجماهيًر اساث والاجصاالث الخلفٍض   والٍض



عها على الذا -3 عمين اإلاخىكعين و إعذاد وششاث وهخِباث عً الجمعُت وؤهذافها وؤوشؼتها وإهجاصاتها لخىَص

 الفعلُين . بما ٌصجعهم على ؤلاكذام على الذعم والاظخمشاس فُه.

ش للذاعم ؤو اإلااهذ عً ماجم إهجاصه مً الخ -4 ذمت ؤو الخذماث التي كام بذعمها ًخم بشيل دوسي إسظاٌ جلٍش

 . وهزا ؤلاحشاء ٌصجع الذاعم على الاظخمشاس في جلذًم الذعم

 

 ججاه اإلاخؼىعين خامعا : اإلاعؤولُت ألاخالكُت

كُام الجمعُت بخخصُص شخص منهي معؤوٌ ؤو كعم خاص بشؤون اإلاخؼىعين -1  

حعمل الجمعُت على اظخلؼاب اإلاخؼىعين إلاعاعذة الجمعُت على جدلُم ؤهذافها -2  

ؤهمُت جدذًذ الحذ الادوى اإلاؼلىب إلاؤهالث اإلاخؼىعين مً خُث الىىع والعمش والخعلُم والخبرة الصخصُت 3  

 ُتوالجيع

ب وإعذاد اإلاخؼىعين -4 بُت اإلاىاظبت لخذٍس  اهخمام الجمعُت بخىفير البرامج الخذٍس

وإششاههم في جىفُز بعع بشامجها وجلذًم بعع   خشص الجمعُت على خعً الاظخفادة مً اإلاخؼىعين -5

 خذماتها

 كُام الجمعُت بىطع الئدت خاصت لخىـُم العالكت مع اإلاخؼىعين ، وششخها لهم -6

كُام الجمعُت بخىطُذ خلىق وواحباث ومعؤولُاث اإلاخؼىع بشيل واضح ومدذد طشوسة -7  

م -8  اإلاخؼىعين وجلذًم الشىش والخلذًش لهم في اإلاىاظباث اإلاالئمت  ؤهمُت جدفيز وجىٍش

 ظادظا : اإلاعؤولُت ألاخالكُت واإلاهىُت ججاه الضمالء في الجمعُت

 اخترام حمُع الضمالء في الجمعُت  -1

 بخىفير بِئت عمل آمىت وخالُت مً التهذًذاث بالعىف ؤو ؤلاًزاء الجعذي ؤو الترهُب البذوياإلاعاهمت  -2

 الجمعُت ال مبرس له  ججىب جىحُه ؤي هلذ ظلبي للضمالء في -3

 جدلُم اإلاهام اإلاشترهت بالجمعُت  ؤلاًمان بفىشة العمل الجماعي وؤهمُخه في -4

م العمل بالجمعُت كُام ول عامل مً العاملين في الجمعُت بششح دوسه و  -5  وؿُفخه ومهىخه ألعظاء فٍش

م العمل بالجمعُت -6  فهم ؤدواس ووؿائف ومهً ؤعظاء فٍش



م العمل بالجمعُت وجلذًش ؤدواسهم في جدلُم ألاهذاف اإلاؼلىبت -7  اخترام حمُع مهً فٍش

لذ مً اخترام اخخالفاث آلاساء وؤظالُب اإلاماسظت للضمالء والعاملين باإلاهً ألاخشي مع الخعبير عً الى -8

 خالٌ اللىىاث اإلاىاظبت وبإظلىب ًدعم باإلاعؤولُت

م العمل بالجمعُت في جدلُم اإلاهام اإلاشترهت في خل اإلاشىالث -9  الخعاون مع حمُع ؤعظاء فٍش

م العمل بالجمعُت باإلاعلىماث الىفعُت والاحخماعُت والاكخصادًت والصحُت  -11  إمذاد ؤعظاء فٍش

 والخعلُمُت اإلاخعللت بلظاًا اإلاعخفُذًً 

ت اإلاعلىماث اإلاشترهت مع الضمالء في الجمعُت -11  اخترام خصىصُت وظٍش

 كبٌى الىصح واإلاشىسة مً الضمالء لصالح اإلاعخفُذًً -12

وألافياس مع صمالء اإلاهىت والعاملين باإلاهً   جيشُؽ وجبادٌ فشص الحصٌى على اإلاعلىماث والخبراث -13

ش واإلاعاهذة اإلاشترهت  ألاخشي واإلاخؼىعين بغشض جدلُم الخؼٍى

م العمل بالجمعُت على الىجاح وبزٌ مجهىد ؤهبر في مىاحهت مشىالث اإلاعخفُذًً  -14  معاعذة فٍش

 

 ظابعا : اإلاعؤولُت ألاخالكُت واإلاهىُت ججاه الجمعُت

 خظىس ول الاحخماعاث واللجان اإلاىاظبت له على ؤن جىىن هزه اإلاشاسهت فاعلت في هزه الاحخماعاث -1

 واللجان

للجمعُت جخصف بالعذالت واإلاىطىعُت وؤلاوعاهُت والشفافُت وعذم الخمُيز اإلاشاسهت في وطع ظُاظاث  -2

 وعذم الخفشكت بين اإلاعخفُذًً ألي ظبب مً ألاظباب

3-  
 
 ومىاظبا

 
اإلاشاسهت في صىع واجخار اللشاساث بالجمعُت ، على ؤن ًخم مشاعاة ؤن ًىىن اللشاس ظلُما

 وفي الخىكُذ اإلاىاظب وال ً
 
 وملبىال

 
خالف حعلُماث ولىائذ وصاسة العمل والخىمُت وسشُذ ومىطىعُا

عت ؤلاظالمُت ، وؤن ًىىن آمً وال ٌعشض ظالمت اإلاعخفُذًً والعاملين  الاحخماعُت وال ًخعاسض مع الشَش

 خؼش ؤو طشس  بالجمعُت ألي

الخعاون مع إداسة الجمعُت في جدلُم الششوغ التي ًجب جىفشها بالجمعُت واملحذدة في الئدت الجمعُت  -4

 حعلُماث وصاسة العمل والخىمُت الاحخماعُت ؤو في

 

 



 ثامىا: اإلاعؤولُت ألاخالكُت واإلاهىُت ججاه املجخمع

 اخترام اللىاهين الععىدًت والالتزام بخؼبُلها -1

اث للعلىن -2  اخترام الثلافت الععىدًت والعشبُت بما فيها مً كُم وعاداث وجلالُذ وؤعشاف ومعخٍى

ت باإلاملىت، وؤي حعلُماث صادسة مً وصاسة العملاخترام وجؼبُم الئدت الجمعُاث واإلا -3  ؤظعاث الخيًر

ت والشكابت عليها على ؤن جخعامل  والخىمُت الاحخماعُت فُما ًخص جىـُم العمل بالجمعُاث الخيًر

 هزه اللىاهين والخعلُماث والجهاث الشكابُت بشوح الخعاون والشفافُت والالتزام والجذًه الجمعُت مع

ت جؼىعُت غير خىىمُت غير سبدُتًجُب ؤن جلتزم  -4  الجمعُت بىىنها حمعُت اهلُت خيًر

% مً ميزاهُت الجمعُت على بشامج وؤوشؼت  81ؤن جلتزم الجمعُت بإن ًخم إهفاق اليعبت اإلاثلى وهي  -5

وخذماث اإلاعخفُذًً . وفي خالت ؤن وعبت ؤلاهفاق جلل عً هزه اليعبت البذ  مً كُام الجمعُت 

ش رلً بش  يل مىطىعي ًدعم بالشفافُت .بخىطُذ وجبًر

طشوسة التزام الجمعُت بخلذًم خذماث خلُلُت وكُاط هخائج مششوعاتها وخذماتها، لخعذًل  -6

 لخدلُم ؤفظل هخائج للشعاًت والخىمُت لهزه الفئاث اإلاعتهذفت اظتراجُجُاتها

لشيل العلُم طشوسة كُام الجمعُت بدصجُع ثلافت الخؼىع في املجخمع ، والاظخفادة مً اإلاخؼىعين با -7

 واإلاىاظب و اإلانهي.

  

 اسشاداث لخفعُل اإلاُثاق داخل الجمعُت :

 اعخماد اإلاُثاق مً مجلغ إداسة الجمعُت .  -1

 وشش اإلاُثاق على اإلاىكع الالىترووي للجمعُت -2

 جىكُع وافت العاملين على اإلاُثاق -3

بُت للعاملين بالجمعُت لخىمُت الىعي والالتزام بلُم  -4  واخالكُاث العمل واإلاهىتجىـُم دوساث جذٍس

 الاخخفاؾ باليسخت اإلاىكعت مً اإلاُثاق في ملف اإلاىؿف  -5

 حذة  بىظؽ وغشب وؤلاسشاد وجىعُت الجالُاث الذعىة  حمعُتمصذس الىثُلت : 



 حعهذ

 

 ؤكش ؤها اإلاىؿف :

 ؤشغل وؿُفت :

بإهني كذ اػلعذ على وثُلت مبادئ العلىن اإلانهي وؤخالكُاث الىؿُفت العامت ، وكذ خظشث دوسة 

بُت داخل  الجمعُت لششح بىىد هزا اإلاُثاق ، ولهزا فلذ ؤصبدذ ملما بمدخىاها فاهما ليل عىاصشها جذٍس

 وملخىعا بإهمُت جؼبُلها ؤثىاء عملي وملتزما باألخيام الىاسدة فيها ، وبُذي وسخت منها .

 

 الخىكُع:

 

خ :  الخاٍس




