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المقدمة :
ومهارات  قدرات  يتطلب  املعا�رص منهجاً  عاملنا  التطوعي يف  العمل  اأ�صبح 

والإملام  اكت�صابها  واملتطوعني  الأهلية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  على  يتعني 

ل  جزء  التطوع  ثقافة  اأ�صبحت  فلقد   ، والأخالقية  العملية  بتطبيقاتها 

يتجزاأ من ثقافة املجتمعات املتطورة مبا متثله من منظومة القيم واملبادئ 

والعمل  املبادرة  على  حتث  التي  واملمار�صات  والرموز  واملعايري  والأخالقيات 

ا�صتجابة  التطوعي هو  ، فالعمل  الآخرين  بالنفع على  الذي يعود  الإيجابي 

اأن  ، حيث  التنمية  اأولويات جهود  وياأتي يف مقدمة  وال�صمري  الواجب  لنداء 

اأدبيات التنمية احلديثة ت�صف امل�صاركة الجتماعية باأنها راأ�س مال احلكومات 

فهو   ، والإجنازات  الإ�صالحات  وحتقيق  الطموحات  ملواكبة  اإليه  ت�صتند  الذي 

�رصورة من �رصورات احلياة ملا له من ر�صالة اجتماعية هادفه وهي امل�صاركة 

يف البناء والتنمية وتقوية دعائم املجتمع جنباً اإىل جنب مع جهود الدولة . 

ولكنها   ، الع�صور  مر  على  م�صتمرة  اجتماعية  ظاهرة  التطوعي  فالعمل 

واأخالقيات  توجهات  وفق  اأدائها  وطريقة  وجمالتها  اأ�صكالها  يف  تختلف 

وعادات وتقاليد تن�صجم مع الثقافات واملعتقدات الدينية لكل ع�رص ودولة .

بقوَّة يف  يرَتاَكم  كلٍّ  من  جزءٌ  هو  التطوُّعي  العمل  باأخالقيَّات  الهتِمام  واأنَّ 

ات تتَّ�ِصم بال�صتمراريَّة ومن املهم احلِفاظ عليها  اه وعي عاملي يهتمُّ مبوؤ�رصرِّ اترِّ

والعمل وفقها ..واملتتبع مل�صرية العمل التطوعي يف �صلطنة عمان يالحظ 

�رصائح  وخمتلف  احلكومة  لدى  به  يحظى  الذي  النطاق  الوا�صع  الهتمام 

املجتمع



لن�صجامه مع ما يدعو  اإليه الدين الإ�صالمي احلنيف وعادات وتقاليد املجتمع 

العربي .. وقد توج هذا الهتمام بجائزة ال�صلطان قابو�س للعمل التطوعي 

الذي يعد ا�صمى تقدير للعاملني يف هذا املجال من جاللة ال�صلطان املعظم 

– حفظه الله ورعاه - .



مفهوم أخالقيات العمل التطوعي :    
واجبات  اأو  م�صوؤوليات  اإىل  ت�صري  الأخالقيات  اأن   ، عام  بوجه  القول  ميكن 

معنوية ، والتزامات ، تعرب عنها اأفعال تكون حمال للتقييم باعتبارها جيدة 

اأو العك�س .. �صحيحة اأم خاطئة ..

اأنها  اإل   ، اأن الأخالقيات تعرب عن جمموعة من القيم املعنوية  ومعنى ذلك 

تك�صف عن نف�صها يف املمار�صات ، لكي ميكن اأن حتكم عليه .. كونها �صواب 

اأم خطاأ .فهي قد تكون اأمر ن�صبي يرتبط بروؤية جمتمعية كما هو ال�صواب 

اأو اخلطاأ .. كما اأن الأخالقيات التي تت�صكل من جمموعة قيم متما�صكه ، 

قد ت�صهد ما يطلق عليه ال�رصاع اأو الت�صارب الأخالقي ، وذلك خالل م�صار 

اأو  توؤثر �صلباً  الثقافية والقت�صادية والجتماعية قد  .. وان املتغريات  معني 

واملواثيق  والأدلة   ، جماعة  اأو  فرد  يتبناها  التي  القيم  خريطة  على  اإيجاباً 

الأخالقية اأو مدونات ال�صلوك التي تت�صمن اخلطوط ال�صرت�صادية القيمية. 

- السلوكيات  التي يتم التوافق حولها في اطار المجموعات المعنية والتي  
يمكن ان تخاطب عدة أمور أبرزها : 

•امل�صوؤوليات .

•الأدوار .

•اللتزامات اإزاء الآخرين .

•احرتام القواعد القانونية .

•احرتام ال�صالح العام .

•تطوير املمار�صة املهنية .

•احرتام الفئات امل�صتفيدة او امل�صتهدفة. 



القواعد  من  جمموعة  من  يتكون  حوله  متوافق  نظام  الأخالقي  فامليثاق 

والتوجيهات ال�صرت�صادية التي تخ�س جمال ن�صط حمدد كالعمل التطوعي 

اأو تخ�س فئة مهنية حمدده كالأطباء .. وهو نظام معروف ومن�صور ميكن من 

املحا�صبة اأو املراجعة الأخالقية .

 .. املتطوعني  بالأفراد  اأو  الأهلية  واملوؤ�ص�صات  باجلمعيات  الأمر  تعلق  وبقدر 

وتر�صد  وتوجه  حتدد  والأفراد  املوؤ�ص�صات  هذه  ل�صلوك  مدونة  اأو  نظام  هو 

عالقتها  ويف  البع�س  وبع�صها  امل�صتهدفة  بالفئات  عالقتها  يف  اأدائها 

بالقطاع احلكومي والداعمني واملجتمع ومبا يتفق مع طبيعتها .. التطوعية 

، الالربحية ، وال�صتقاللية ، والنفع العام ..  . 

�صامل  جامع  واحد  اأخالقي  ميثاق  يوجد  ل  انه  اإىل  ن�صري  مبدئية  وب�صفة 

 ) الأهلية  املوؤ�ص�صات   / اجلمعيات   ( املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  ملتطوعي 

فهناك العديد من املواثيق اأو الأدلة  الخالقية تتنوع ب�صكل كبري ، وقد تركز 

)املانحني(   الداعمني  العالقة مع  اأو   ، التطوع فقط   ( على بعد واحد فقط 

يوجد  قد  مواثيق  وكذلك هناك   ، معاً  املحاور  تركز على جممل  اأو   ) فقط 

اأو  اأو عاملي  اإقليمي  اأو   ، اأخالقي عربي  اأن نطلق عليه ميثاق  منها ما ميكن 

يتعلق ببلد واحد فقط كما هذا الذي نعمل حوله ..اإل اأنه يف النهاية لن جند 

اختالفات مبدئية حول القيم والتوجيهات الإر�صادية التي تت�صمنها هذه 

املواثيق اأو الأدلة . 

البعد التاريخي للمواثيق األخالقية :

ان املواثيق الأخالقية ، اأو مدونات ال�صلوك ، لي�صت ظاهرة جديدة ، اأو ملمح 

جديد ارتبط بال�صنوات الأخرية �صواء على امل�صتوى العربي او الإقليمي اأو



اخل�صو�س يف جمالت  وجه  وعلى   ، قائمة  بالفعل  كانت  ، فهي   .. العاملي   

بلدان  يف  وغريها   .. املحامني   ، املهند�صني   ، الأطباء  ،مثل  حمددة  مهنية 

العامل والتوثيق التاريخي يذكر اإن القرن التا�صع ع�رص ، قد �صهد يف بع�س 

الدول العربية ،  مالمح هذه املواثيق الأخالقية ومن اأمثلة ذلك كان هناك 

روابط احلرفيني والتجار وغريهم يف م�رص .. وكانت كل جمموعة اأو رابطة ، 

اأخالقيات للممار�صة معلنة متعارف عليها وقد تكون مدونة رغم ما  لها 

اأو اأخالقيات املهنة  اتخذت من م�صميات خمتلفة منها الالئحة الأخالقية 

وغريها حيث اأ�صبح لكل منها قواعد اأخالقية مكتوبة .

وعلى م�صتوى العامل كان اأول ميثاق اأخالقي للمنظمات غري احلكومية يف 

عام 1972، وهو ميثاق " �صتوكهومل " ثم يف اأواخر الثمانينات ، ثم الت�صعينات 

ثم   ، التطوعي  للعمل  اأخالقية  مواثيق  اإ�صدار  تواىل   ، الع�رصين  القرن  من 

�صل�صلة مواثيق �صاملة ، �صميت " املواثيق الأخالقية للمجتمع املدين" وبلغ 

اأخالقي ، موثق ومعلن ،  عددها يف نهاية القرن الع�رصين )83( ميثاق �رصف 

وارتبط مبوؤمترات عامليه اأو اقليمية ، حدث توافق من خاللها على بنود املواثيق 

الأخالقية .

مبررات الحاجة واالهتمام بأخالقيات العمل التطوعي :

لقد  حدث منو كمي وكيفي يف توجيه الهتمام اإىل الأبعاد الخالقية .. وكان 

من بينها قيم اإدراك املواطن للم�صوؤولية الجتماعية وا�صتعداده للم�صاركة 

، وتوافر املبادرة للعمل التطوعي  باعتباره مبداأ اجتماعي اأخالقي  يركز على 

كون الفرد م�صوؤولً عن العمل الذي يوؤديه منطلق  من اأن : 



•للعمل التطوعي قيمة جوهرية يجب احرتامها وتنميتها .

•لو�صف �صلوكيات املتطوعني يف العمل التطوعي .

•لر�صم اخلطوط الإ�صرت�صادية القيمية ال�صلوكية  والتي مت التوافق حولها 

يف اإطار املجموعة املعنية.

ونتيجة لذلك تنوعت املواثيق الأخالقية اإىل حد كبري ، وات�صع نطاقها ، ما 

اأخالقية  واأخرى مواثيق �رصف   ، اأخالقية للقطاع اخلا�س  بني مواثيق مهنية 

للبحث العلمي واأخرى للعمل التطوعي هذه الظاهرة املت�صاعدة لالهتمام 

تد   ، اخل�صو�س  وجه  على  التطوعي  والعمل  املدين  املجتمع  باأخالقيات 

تف�صريها يف جمموعة من العوامل ، ميكن اإيجازها على النحو التايل :

اأولها : الزيادة الهائلة – من املنظور الكمي والنوعي للموؤ�ص�صات التطوعية 

" اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية اأو ما ي�صمى " باملجتمع املدين وكذلك الأفراد 

من الراغبني بالتطوع  من ناحية الكم ، اأما من ناحية الكيف .. فقد حدث 

تنوع هائل يف اأمناط هذه املوؤ�ص�صات الأهلية القت�صادية منها والجتماعية 

والثقافية واحلقوقية يف جمالت عدة منها املراأة والطفل وغريها ... اإلخ .

ثانيا : التوجه بالهتمام نحو ميثاق اأخالقي يت�صمن قواعد العمل الإن�صاين 

احليادي بني جميع الأطراف الداعمة منها الدولية الإغاثية  مبا  يلزم بعدم 

التمييز يف العمل التطوعي الإغاثي ، والإن�صاين من ناحية التعامل والأهداف 

والأغرا�س وما اإىل ذلك من التعامل .



من  والأفراد  موؤ�ص�صاتها  مبختلف  املدين  املجتمع  ملنظمات  التمويل   : ثالثا 

اأو  دوليه  اأو  حكومية  غري  منظمات  �صواء  والدوليني  املحليني  الداعمني 

حكومات هو اأحد الأ�صباب املهمة التي اأ�صفت اأهمية خا�صة للحاجة اإىل

مواثيق اأخالقية توؤكد على مبادئ املحا�صبية وال�صفافية .

: التزايد الكمي والنوعي ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين والت�صبيك بينها  رابعا 

التي  املبادئ  اأو  الأخالقية  املوجهات  لبلورة جمموعة من  احلاجة  اإىل  اأدى  مما 

ترتبط بتنظيم عالقة تعاون وتكامل وتن�صيق بني هذه املوؤ�ص�صات الأهلية 

من جهة وبني احلكومة من جهة اأخرى . 

خام�صا : احلاجة املا�صة ملواثيق اأخالقية وموجهات ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين 

لتكون حم�صلة للنتائج التالية:

•حتقيق فاعلية اأكرب لهذه املوؤ�ص�صات الأهلية .

•ملواجهة بع�س املمار�صات ال�صلبية ) الغري مر�صية (.

•ملواجهة املتغريات القت�صادية والثقافية .

القيم يف  وتر�صيخ حركة  وتوثيق  لتوجيه  القانونية  القواعد  مع  •للتوافق 

املجتمع املدين .

•اللتزام برفع الوعي الجتماعي والثقايف املجتمعي وللمواطنني امل�صتفيدين 

من هذه املوؤ�ص�صات الأهلية ) اجلمعيات واملوؤ�ص�صات ( والأفراد املتطوعني و 

اللتزام باأحقية احلاجة لق�صايا املجتمع املحلي .



القيم والمفاهيم األساسية في المواثيق األخالقية للعمل التطوعي:

اأول : على م�صتوى منظمات املجتمع املدين

الشفافية : 

وتعني الإف�صاح واملكا�صفة وتوفري كل املعلومات والبيانات و�صمان تدفقها 

بني كافة الأطراف املعنية وعدم حجبها وهي الإعالن عن م�صادر التمويل 

والدعم وقيمتها وامل�رصوعات والربامج التي تقوم بها واهدافها وامل�صتهدفني 

منها :



المساءلة والمحاسبة :

تعني امل�صاءلة اإقرار حق الهيئة العمومية وجمل�س الإدارة مل�صاءلة الع�صاء 

فـي حالـة مـخالفة التزاماتـهم وفق قـانـون الـجمعيات الهلية واللـوائـح 

اأو  اأي موقف  ازاء  التنظيمية للجمعية وحق املجتمع يف م�صائلة اجلمعية 

ت�رصف يت�صمن �صبه الإخالل بامل�صوؤولية وامل�صا�س بالأخالقيات .

وتعني امل�صاءلة عملية التزام ال�صخ�س اأو اجلهة بتربير اأو تف�صري فعل ما اأما 

املحا�صبة فهي فعل اأكرث قوة من امل�صاءلة .

عدم تحقيق منفعة شخصية وتجنب تضارب المصالح :

يُعترََب هذا املبداأ على درجة عالية من الأهميَّة، بل هو جوهر العمل التطوُّعي؛ 

ة  �صاته هو حتقيق املنفعة العامَّ حيث اإنَّ الهدف الرئي�صي من التطوُّع وموؤ�صَّ

العمل �ِصَمات  اأحد  اأنَّ  ذلك  اإىل  يُ�صاف  منه،  حمتاجه  لفئات  اأو  للمجتمع 

دة له هو عدم الربحيَّة ، فتلتَزِم منظمات املجتمع  التطوُّعي  واأحد املعايري املَُحدَّ

ق الررِّبح  املدين بعدم حتقيق منافع �صخ�صيَّة لهم) جمل�س الإدارة (، واإذا حتقَّ

مة نف�صها ولي�س لأع�صائها. مة تطوُّعيَّة فال بُدَّ اأن يَتَِّجه الربح لتَطِوير املنظَّ ملنظَّ

المصداقية والثقة واحترام اآلخرين :

اأو الفئات امل�صتهدفة ، قيمة اأخالقية ، تعني كرامة  - احرتام امل�صتفيدين 

بناء  التمييز مبا يحقق  امل�صاواة وعدم  اإطار من  واأن تقدم اخلدمات يف  هوؤلء 

على  اإيجاباً  يوؤثر  مبا  م�صداقيتها  وحتقيق  واملجتمع  املنظمة  بني  الثقة 

اكت�صاب متطوعني وداعمني لها .



- احرتام ا�صتقاللية املنظمات التطوعية يف اإطار القوانني املنظمة لعملها . 

يتوجه هذا املبداأ القائم باحرتام ا�صتقاللية هذه املنظمات التطوعية وهو 

اأحد ال�صمات التي ينبغي اأن حترتمها الت�رصيعات واأن يكون ال�رصاف احلكومي 

واللوائح  القوانني  ح�صب  للعمل  وم�صاعدتها  والدعم  للتوجيه  عليها 

املنظمة . 

القضاء هو الحكم في النزاعات :

هناك قيمة اأخالقية اأخرى ، تركز عليها املواثيق ، وهي يف حالة ن�صوب خالفات 

تطبيق  عن  امل�صوؤولة  اأو  امل�رصفة  واجلهات  املنظمة  بني  اإدارية  اأو  تنظيمية 

ال�صلطة  اإىل  التوجه  المر  يتوجب  املنظمة  هذه  لعمل  املنظم  القانون 

الق�صائية لتكون احلكم يف حل ذلك .

- م�صاركة املواطنني من امل�صتفيدين من اخلدمات التي تقدمها اجلمعية اأو 

املنظمة الأهلية : 

يجب اأن تعرب اجلمعية اأو املنظمة الأهلية عن م�صالح امل�صتفيدين وت�صمح 

القانون  وتطبيق  وال�صفافية  العدالة  اإطار من  الفاعلة يف  بامل�صاركة  لهم 

دون متييز بروح من التعاون والتكافل والتوا�صل .

مؤسسة األعمال التطوعية وتجاوز الفردية: 

 العمل التطوعي ي�صتمر  لرتباطه مبهام ولي�س باأ�صخا�س، كونه مبني على  

اإن  ..اأما  والوجوه.  الأ�صخا�س  مدار  يف  ل  وامل�صاريع،  الأفكار  فلك  يف  يدور  ما 

هو  واإمنا   ، تطوعيا  لي�س عمال  فهذا  العمل،  توقف  فالن  غاب  الأمر  اأ�صحى 

عمل فالن.    



                              

ثانيا : على م�صتوى الأفراد املتطوعني :

ومن اأهم اأخالقيات العمل التطوعي مبا يخ�س الأفراد املتطوعني :            

 - اإلخالص: 

من اأهم ركائز العمل التطوعي الإخال�س يف القول والعمل ، اإخال�صاً ل ي�صوبه 

رياء اأو حب ظهور للعامة؛ لأن املتطوع اإن اأظهر �صيئاً من هذا خ�رص ثوابه ، 

وكذلك اأي�صاً عدم خلط العمل التطوعي مب�صلحة �صخ�صية دنيوية.

 واحرتام نظام املنظمة وطريقة ت�صيريها لأمورها .

- العمل الجماعي: 

حيث من مقت�صياته اأن املجموعة يجب اأن تعمل َكيٍد واحدة وذلك من اأجل 

تذليل العقبات وت�صهيل املهمات داخل املجموعة من خالل تق�صيم العمل 

الإبداع  روح  بث  �صاأنها  من  التي  للجميع،  الثقة  اإعطاء  مع  بينهم  فيما 

والتفاين يف العمل.

- التخطيط الهادف: 

و�صفافية  و�صوح  بكل  به  املنوط  بدوره  القيام  للجميع  يت�صنى  من خالله 

وعدم الع�صوائية يف اإجناز املهام حيث يتوجب قبل القيام باأي عمل اأو مهمة 

اأن يكون هناك تخطيط م�صبق وذلك من اأجل حتديد الهدف وماهية اأولوياته. 

خللق  وم�صريين  متطوعني  من  املنظمة  داخل  الفاعلني  باقي  مع  وبالتعاون 

حميط م�صجع على العطاء وم�صاعد على جناعة العمل .



- الصبر: 

على املتطوع اأن يتحلى بال�صرب واحللم والرتوي يف كل املواقف التي ت�صادفه 

يف �صبيل العمل التطوعي؛ حيث اأنه معّر�س للتعامل مع �رصيحة كبرية يف 

املجتمع متباينة الطبع واملزاج.

- المبادرة والتضحية: 

العمل التطوعي يحتاج جلهٍد كبري وت�صحية اإيجابية، فالتحلي بروح املبادرة 

عامل كبري له عظيم الأثر يف خلق التفاعل بني اأفراد املجموعة، ويجب على

 املتطوع الت�صحية اأحياناً بوقته من اأجل هذا الهدف ال�صامي.

- النقد الهادف: 

قد يكون ال�صخ�س مبدعاً يف عمل تطوعي ويقدم اأف�صل ما لديه ولكنه ل 

يب�رص الأمور كلها ، فمن خال�صة النقد ي�صتمر التجديد يف الأفكار واخلطط 

ينبغي  فال  الأفكار،  وت�صتو�صح  املغالطات  ت�صحح  وبالنقد  العمل  واآليات 

املكابرة ورف�س النقد فرب �صارةٍ نافعة.

- احترام الحريات: 

حياته،  جمالت  �صتى  يف  اليومية  حياته  بها  يدير  اخلا�صة  حريته  منا  لكل 

ولكن هناك حدود ل ميكن للمرء تخطيها وذلك عند دخوله يف جمال احلرية 

احلرية  عليها  وتغلب  اخلا�صة  احلرية  تنح�رص  فهنا  الآخرين  مع  امل�صرتكة 

القول  اأقرانه يف  على  نف�صه  يقدم  ول  اجلميع  على  راأيه  يفر�س  فال  العامة 

والعمل، وذلك ب�صبب مرجعية الأمور لراأي اجلميع.



- التواضع: 

دنيويا  املراتب  اأعلى  ب�صاحبها  ال�صمو  �صاأنها  من  التي  الأمور  اأجّل  من  هو 

بالك  فما  وحمبة،  األفًة  املجتمع  اأفراد  لدى  يولد  خلق  فالتوا�صع  واأخروياً؛ 

عندما يتحلى بها املتطوع يف العمل اخلريي ؟!!



- التكيف مع أفراد الجماعة أو الفريق: 

وتقبلهم  الآخرين  التكيف مع  واأخالقياته  التطوعي  العمل  ركائز  اأهم  من 

مبيزات  التقم�س  وتنب  ال�صخ�صية  على  احلفاظ  مراعاة  مع  رحب  ب�صدرٍ 

الآخرين يف الفريق الواحد.

-الوعي واالقتناع:

لبد واأن يكون الفرد املتطوع مقتنعا، لكي يحمل م�صوؤولية العمل التطوعي 

اإعاقة وت�صوي�س وتثبيط رمبا بحكم عدم  �صمن فريق، واأن ل يكون  م�صدر 

اإدراكه ملا يفعله زمالئه

 -المشاورة:

 قد يكون املتطوع مبدعاًًًًًًً، لكن للراأي الواحد مهما اأب�رص من الأمر جوانبه، 

، فتنمو  اأن يكون مع الفريق كي يتعلم منه ويعلم  ، لذا لبد  يكون قا�رصا 

واأكمل  الأعمال  طرق  اأقوم  �صوية  فتنتج  الأفكار،  وتتالقح  والروؤى  التجارب 

وجوه الأداء، واإن مل يرق له اأمر ومل يقتنع باقرتاح، يحق له اأن يناق�س ، وهنا 

لبد واأن  يعمل مع جماعة وي�صهم يف جناح وتنفيذ مقرتح املجموع.

-الوفاء بالعهد وااللتزام بالمواعيد: 

لنجاح الأعمال وا�صتمراريتها، لبد من تواعد الفريق على العمل يف مواعيد 

حمددة و�صمن �رصوط متفق عليها، والواحد من اأع�صاء الفريق ملزم بالإيفاء 

مبا وعد ومبا مت التفاق والتوافق عليه مع املنظمة . 



-التكيف اإليجابي في غير ذوبان: 

التكيف الإيجابي، ل يفيد التخلي عن ما مييزك وتاأخذ ما مييز الآخرين فهذا 

�صعف يف ال�صخ�صية ولي�س تعلما اأو اأخذ فن القدوة .

- أولوية العطاء والواجب على الحق والمطالبة: 

الذي  العطاء  مرتبة  اإىل  املتطوع  يرفع  راق،  واأخالقي  نف�صي  م�صتوى  توفر 

ي�صع على الآخرين، ويجعل ذلك ر�صالة تتفانى يف �صبيل الآخرين اإ�صافة اإىل 

املكا�صب املعنوية والعقلية وعدم التفكري يف احل�صول على مقابل مادي 

- املبادرة الواعية يف اإطار ال�صورى والتحرك اخلا�س: 

ان  . فالبد  امل�صكلة وطبيعتها  اأو  املوقف  باختالف  املبادرة  يختلف م�صتوى 

يكون التطوع جاداً يف تعلم املهارة ول يركن اإىل الركود يف مهمته  التطوعية  

مبا يوؤدي اإىل  الف�صل على املدى البعيد .

االحترام المتبادل بين منتسبي الفريق التطوعي:

املتطوعني  بني  املتبادل  الحرتام  على  يقوم  التطوعي  العمل  اأن  حيث 

والتكافل  والتعاون  املجتمع  اأفراد  من  وغريهم  املتطوعني  وبني  وبع�صهم 

والتوا�صل بني اأطراف الفريق التطوعي اإ�صافة اإىل احرتام مبداأ ال�رصية وعدم 

اإف�صاء املعلومات التي تو�صل اليها والتي قد ت�صيء لالآخرين .



ثالثا : على م�صتوى العمل التطوعي ومنظماته عامة ، فاإن املواثيق الخالقية

         توؤكد على عدة قيم ومبادئ ، اأهمها :

• اإر�صاء قواعد املمار�صة الدميقراطية واحرتامها .

• الن�صاط التطوعي هو اختيار حر، ل يخ�صع لروابط التبعية بني اجلمعية

    ومتطوعيها، مع احرتام قواعد وتوجيهات العمل .

• حتديد اإطار للعالقة بني املتطوع والـمنظمة من خالل عـقد التزام يو�صـح 

   التزامات الطرفني والتن�صي�س على اأنه ليـ�س عقد عمل باملعنى القـانوين

   بني الطرفني .



• قيمة العمل التطوعي وامل�صاركة اجلماعية يف �صنع ال�صيا�صات والقرارات.

• تداول الإ�رصاف داخل املنظمات بعيدا عن العائلية .

• قيمة " التوافق" بني خمتلف امل�صالح والآراء .

• ال�صتجابة لأولويات احتياجات املجتمع املحلي . 

• الثقة بني اجلهات امل�رصفة ) احلكومة ( واملنظمات التطوعية وبينها 

   والبع�س الآخر . 

ومطابقة  م�صوؤولة  مـمار�صة  ل�صمان  الهادفـة  والـمبادئ  بالقيم  اللتزام 

لأخالقيات وروح العمل التطوعي .كما مت التفاق على هذا امليثاق .



الخاتمة :

يعترب العمل التطوعي بال�صلطنة، باأ�صكاله املتعددة ومنذ اأمد بعيد، عامال 

اأ�صا�صيا للنهو�س باملواطنة وو�صيلة لالندماج الجتماعي وحت�صني م�صتوى 

ب�صكل  ي�صاهم  الذي  الأهلي  املجتمعي  للعمل  قاعدة  ي�صكل  احلياة. كما 

فعال يف ن�صج روابط اجتماعية قوية وترابط اجتماعي، من خالل انخراطه 

يف خمتلف املجالت الجتماعية خدمة للم�صلحة اجلماعية ، وعلى املتطوع 

اأن يتحلى ب�صفات اأخالقية معينة واأن ميتلك القدرة والكفاءة على القيام 

بعمله و�صمان تفعيل  دور اجلمعيات واملوؤ�ص�صات التطوعية التي  ت�صعى 

للنفع العام وامل�صلحة العامة وذلك م�صاهمة منه يف دفع عجلة التطور يف 

اإطار التنمية ال�صاملة التي ت�صهدها �صلطنة عمان بقيادة ح�رصة �صاحب 

اجلاللة ال�صلطان املعظم – حفظه الله ورعاه - 

والله ويل التوفيق
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