سياسة الميثاق األخالقي للعاملين في
جمعية إرتقاء لذوي اإلحتياجات الخاصة
مقدمة
اجباع في خامما المجتمع تقع عليا
نظرا ألن القطاع الخيري بماع يناعط با من مسااااات لياع
مسات لي النه ض بتنمي المجتمع  ،لقم حرصا جمعي ارتقعء لذ ي الحتيعجع الخعصا على
أن يأتي أماء الم ظف في إطعر منظ م من القيم المبعمئ األخلقي التي تحكم السااال ك المهني
ال ظيفي لتضااااابط حركا إيقاع األماء المهني ،بماع ينعكس إيجاعباع على أفرام المجتمع تعكس
القيم أهمافنع اهتمعمعتنع حعجعتنع النظعم االجتمععي الثقعف التي تنشااااأ فيهع بمع تتضاااامن من
ن احي ميني اقتصااعمي علمي  .يرى علمعء النفس أن القيم شااي مهم في حيعة أي إنسااعن بحكم
أنهع ت ج ترشااام السااال ك النساااعني  ،فعلقيم مبمأ مجرم ععم للسااال ك يشاااعرالنساااعن نح ه
باعالرتباعط االنفعاعلي الق ي  ،كماع أنهاع ت فر مسااااات ى للحكم على األفعاع األهاماف الخاعصااااا
بعلنساعن ،إن الميثعق االخلقي ه مجم ع من القيم األخلقيع المبعمئ التي ت ج السال ك ،
يجب على الشااااخ المهني أن يلتزم بهع  .ال ظيف الرئيسااااي للميثعق ه ت جي ساااال ك ك
الععملين في مهن معين ا في منشأة معين .
األشخع

كيفية استخدام الميثاق:
يحامم الميثاعق معاعيير مماعرساااااعتناع المهنيا  ،ه يعكس التزامناع بتقاميم خامماعتناع فقاع ألعلى المعاعيير
األخلقي  ،يسري الميثعق على ك الم ظفين.

أوالً :القيم واألخالقياات والمبااد التي يجا أن يلتزم بهاا العااملون في جمعياة ارتقااء
لذوي اإلعاقة :
-1احترام قيم كرام األنسعن.
-2التمسك بأركعن مبعمئ المين السلمي آماب .
-3األمعن .
-4األستقعم
-5النزاه
-6الشفعفي
-7االلتزام بعلم ض عي
-8االلتزام بعلمهني
-9االلتزام بقيم مبمأ العمال االجتمععي .
-10احترام قيم العم البحث العلمي االستفعمة منهمع.
-11االهتمعم بأ ل ي مصلح المستفيمين احتيعجعتهم اهتمعمعتهم .
-12عمم الحص على منعفع شخصي مث (الهمايع)من المستفيمين أ المعنحين.
-13عمم استغل الجمعي أ م ارمهع بأي شك من األشكع .
-14المحعفظ على المع الععم الممتلكع الععم .
-15المحعفظ التعم على ساااري المعل مع التي يتم الحصا ا عليهع من المساااتفيمين األسااار
المعنحين الجمعي  ،ذلك اثنعء االرتبعط بعل ظيف أ بعم ترك العم .
-16تك ين علقع مهني مع المستفيمين المعنحين.
 -17التعاعما مع المساااااتفيامين مهماع كاعنا أن اعهم أ أعماعرهم أ ال انهم أ مسااااات اهم أ
شخصيعتهم أ جنسيعتهم.
 -18االنصع اليجعبي ال اعي للمستفيمين المعنحين أصحعب المصلح .
 -19عمم التفرق أ المحعبعة بين المستفيمين ألي سبب من األسبعب.
 -20عمم المشعرك في أي م اقف أ اعلنع مععي تتسم بعمم األمعن أ االحتيع أ التضلي .
 -21عمم مشاعرك الجمعي في أي نشاعط سايعساي أ أي نشاعط يمع إلى الطعئفي أ الحض على
الكراهي أ التمييز بين الم اظنين بسااابب الجنس أ األصا ا أ الل ن أ العقيمة أ الجنساااي أ
الععق أ غير ذلك من األسبعب المخعلف للنظعم.

 -22عمم السامع للمشاكل
بعلجمعي .

الشاخصاي أن تتععرض مع األحكعم المهني

األماء المهني للععملين

ثانياً :المساااا ولية األخالقية والمهنية للعاملين في جمعية ارتقاء لذوي اإلعاقة تجاه
أنفسهم:
 -)1محع ل الطل على ك معه جميم عن مهنت .
 -)2م اصال الطل على ك معه جميم عن الفئع المساتهمف من حيث احتيعجعتهم مشاكلتهم
أسااعليب تلبي هذه االحتيعجع ح هذه المشااكل البرامج الخممع التي يحتعج إليهع هتالء
المستفيم ن.
 -)3الحر على حضااا ا ر المتتمرا البرامج التامريبيا المهنيا ال ظيفيا  ،الحر على
االستفعمة منهع.
 -)4على الععملين بعلجمعي العم على تط ير مععرفهم المهني بشك مستمر .
 -)5على الععملين بعلجمعي العم على تنمي قمراتهم المهني بشك مستمر.
 -)6تقميم النم ذج المثعلي القم ة الحسن .
 -)7االلتزام بعألمعن الخل في أماء العم .

ثالثاً :المسااا ولية األخالقية والمهنية للعاملين في جمعية ارتقاء لذوي اإلعاقة تجاه
المستفيدين:
المهم

الضار ري عن المساتفيم بشاك مهني ساليم في ملف خع

 -)1أهمي تساجي المعل مع
ب.
 -)2المحعفظ على سااري المعل مع التي يحصاا عليهع الععمل ن من المسااتفيم ،مع تطبيق مبمأ
الساااري الجمععي بمعنى ت فير المعل مع الخعصااا بعلمساااتفيم لفريق العم أ لمارة الجمعي
عنممع يتطلب األمر ذلك يك ن ذلك في مصلح المستفيم.
 -)3التعرف على احتيعجع المستفيمين ،تحميم هذه االحتيعجع ترتيبهع.

رابعاً :المس ولية االخالقية والمهنية تجاه المانحين أو الداعمين:
 -)1قيعم الجمعي بتخصاي شاخصاي مهني مسات عن شات ن الماعمين أ قسامع للكعفلين يت لى
جميع أم ر الماعمين ،من حيث جذب المعنحين أ االتصع بهم إقنععهم بمعم مبعمرا مشعريع
الجمعي  ،تحصاي الشايكع أ التبرعع أ المساعهمع منهم ،المحعفظ عليهم للساتمرار في
معم خممع الجمعي الرم على اسااتفسااعراتهم الت اصاا معهم لعلمهم بتط را المبعمرا
المشعريع معتم إنجعزه..
 -)2ضااع خط شااعمل لزيعمة عمم المعنحين عن طريق اسااتخمام كعف ال سااعئ المنعسااب مث :
ساااعئ الت اصااا االجتمععي ساااعئ العلم
المقعبل الزيعرا االتصاااعال التليف ني
الجمعهيري .
 -)3إعمام نشارا كتيبع عن الجمعي أهمافهع أنشاطتهع إنجعزاتهع لت زيعهع على الماعمين
المت قعين الفعليين ،بمع يشجعهم على القمام على المعم الستمرار في .
 -)4يتم بشاك م ري إرساع تقرير للماعم أ المعنح عن معتم إنجعزه من الخمم أ الخممع التي
قعم بمعمهع ،هذا الجراء يشجع الماعم على االستمرار في تقميم المعم.

خامساً :المس ولية األخالقية تجاة المتطوعين:
 -)1قيعم الجمعي بتعيين شخ مهني مست أ قسم خع بشت ن المتط عين.
 -)2تعم الجمعي على استقطعب المتط عين لمسععمة الجمعي على تحقيق أهمافهع.
العمر التعليم
 -)3أهميا تحاميام الحام األمنى المطل ب لمتهل المتط عين من حياث الن
الخبرة الشخصي الجنسي .
 -)4اهتمعم الجمعي بت فير البرامج التمريبي المنعسب لتمريب إعمام المتط عين.
 -)5تحر الجمعي على حسااان االساااتفعمة من المتط عين إشاااراكهم في تنفيذ بعض برامجهع
تقميم بعض خممعتهع.
 -)6قيعم الجمعي ب ضع الئح خعص لتنظيم العلق مع المتط عين ،شرحهع لهم.
 -)7ضر رة قيعم الجمعي بت ضيح حق ق اجبع مست ليع المتط بشك اضح محمم.
 -)8أهمي تحفيز تكريم المتط عين تقميم الشكر التقمير لهم في المنعسبع الملئم .

سادساً :المس ولية االخالقية والمهنية تجاه الزمالء في الجمعية
 -)1احترام جميع الزملء في الجمعي .
 -)2المساااااعهما في ت فير بيئا عما آمنا خاعليا من التهامياما باعلعنف أ الياذاء الجسااااامي أ
الترهيب البمني.
 -)3نجنب ت جي أي نقم سلبي للزملء في الجمعي ال مبرر ل .
 -)4اليمعن بفكرة العم الجمععي أهميت في تحقيق المهعم المشترك بعلجمعي .
 -)5قيعم ك ععم من الععملين بعلجمعي بشاااار م ره ظيفت مهنت ألعضااااعء فريق العم
بعلجمعي .
 -)6فهم أم ار ظعئف مهن أعضعء فريق العم بعلجمعي .
 -)7احترام جميع مهن فريق العم بعلجمعي تقمير أم ارهم في تحقيق األهماف المطل ب .
-)8احترام اختلفع األراء أساااعليب الممعرسااا للزملء الععملين بعلمهن األخرى مع التعبير
عن النقم من خل القن ا المنعسب بأسل ب متسم بعلمست لي .
 -)9التعاع ن مع جميع أعضاااااعء فريق العما باعلجمعيا في تحقيق المهاعم المشاااااتركا في حا
المشكل .
 -)10إمامام أعضاااااعء فريق العما باعلجمعيا باعلمعل ماع النفسااا ايا االجتماععيا االقتصاااااعميا
الصحي التعليمي المتعلق بقضعيع المستفيمين.
 -)11احترام خص صي سري المعل مع المشترك مع الزملء لصعلح المستفيمين.
 -)12قب النصح المش رة من الزملء لصعلح المستفيمين.
 -)13تنشااااايط تباعم فر الحصااا ا على المعل ماع الخبرا األفكاعر مع زملء المهنا
الععملين بعلمهن األخرى المتط عين بغرض تحقيق التط ير المسعنمة المشترك .
 -)14حضاا ا ر اجتمععع لجعن الجمعي  ،المشااااعرك بفععلي فيهع ،اتخعذ القرارا بشااااك
جمععي للتغلب على المشكل .
 -)15مساااااععامة فريق العما باعلجمعيا على النجاع باذ مجه م أكبر في م اجها مشاااااكل
المستفيمين.

سابعاً :المس ولية األخالقية والمهنية تجاه الجمعية:
اللجعن المنعساااب ل  ،على أن تك ن هذه المشاااعرك فععل في هذة

 -)1حضاا ر ك االجتمععع
االجتمععع اللجعن.
 -)2المشاعرك في ضاع سايعساع للجمعي تتصاف بعلعمال الم ضا عي النساعني الشافعفي
عمم التمييز عمم التفرق بين المستفيمين ألي سبب من األسبعب.
 -)3المشااعرك في صاانع اتخعذ القرارا بعلجمعي  ،على أن يتم مراععة أن يك ن القرار سااليمع
منعساابع رشاايما م ض ا عيع مقب ال في الت قي المنعسااب اليخعلف تعليمع ل ائح زارة
الم ارم البشاااااري التنمي االجتمععي اليتععرض مع الشاااااريع السااااالمي  ،أن يك ن أمن
اليعرض سلم المستفيمين الععملين بعلجمعي ألي خطر أ ضرر.
 -)4التعاع ن مع إمارة الجمعيا في تحقيق الشااااار ط التي يجاب ت فرهاع باعلجمعيا المحاممة في
الئح الجمعي أ في تعليمع زارة الم ارم البشري التنمي االجتمععي .

ثامناً :المس ولية األخالقية والمهنية تجاه البيئة المحيطة بالجمعية:
 -)1مراساا البيئ المحيط بعلجمعي لرصاام المتسااسااع الحك مي المعني الجمعيع الخيري
المهتم التي يمكن االسااتفعمة منهع لصااعلح المسااتفيمين التي يمكن أن تسااعهم في تقميم الخمم
للمستفيمين.
 -)2الت اص ا المتبعم المسااتمر مع المتسااسااع الحك مي المعني الجمعيع الخيري المهتم
للساتفعمة بعلفع من البرامج الخممع التي تقممهع هذه المتساساع الجمعيع بمع يساعهم في ح
مشكل المستفيمين.
 -)3حضا رأي رش العم أ البرامج التمريبي أ النم ا أ المتتمرا التي يتم تنظيمهع في
البيئا المحيطا باعلجمعيا  ،التي تام ر م ضااا ا عاعتهاع عن قضاااااعياع ذ ي العاعقا مشاااااكلتهم
المساااااعهم الجعمة بهذه ال رش البرامج النم ا المتتمرا االساااااتفعمة من أ راق العم
الت صيع التي تم تقميمهع في هذه الفععليع .

تاسعاً :المس ولية األخالقية والمهنية تجاه المجتمع
 -)1احترام أركعن مبعمئ قيم أخلقيع المين السلمي.
 -)2احترام الق انين السع مي االلتزام بتطبيقهع.
 -)3احترام الثقاعف الساااااع مي العربيا بمع فيهع من قيم ععما تقعلي أعراف مسااااات يع
للسل ك.
 -)4احترام تطبيق الئح الجمعيع المتسااسااع الخيري بعلمملك  ،أي تعليمع صااعمرة من
زارة الم ارم البشاري التنمي االجتمععي فيمع يخ تنظيم العم بعلجمعيع الخيري الرقعب
عليهاع ،على أن تتعاعما الجمعيا مع هاذه الق انين التعليماع الجهاع الرقاعبيا بر التعاع ن
الشفعفي االلتزام الجمي .
 -)5يجب أن تلتزم الجمعي بك نهع جمعي أهلي خيري تط عي غير حك مي غير ربحي .
 -)6أن تلتزم الجمعي بأن يتم إنفعق النسااااب المثلى هي  %80من ميزاني الجمعي على برامج
أنشاط خممع المساتفيمين .في حع أن نساب االنفعق تق عن هذه النساب البم من قيعم الجمعي
بت ضيح تبرير ذلك بشك م ض عي يتسم بعلشفعفي .
 -)7ضاااار رة التزام الجمعي بتقميم خممع حقيق قيعس نتعئج مشاااار ععتهع خممعتهع،لتعمي
استراتيجيتهع لتحقيق أفض نتعئج للرععي التنمي لهذه الفئع المستهمف .
 -)8ضار رة قيعم الجمعي بتشاجيع ثقعف التط في المجتمع ،االساتفعمة من المتط عين بعلشاك
السليم المنعسب المهني.
 -)9المسااااعهم في تحقيق التنساااايق التعع ن التكعم بين الجمعيع الععمل في نفس المجع ،
ذلك لتحقيق أهماف عميمة منهع:عمم التكرار في تقميم الخممع عمم األزم اجي  ..ايضااع للعم
المشترك لتحقيق أنشط برامج خممع مشترك في مجع ذ ي الععق .
 -)10المسااعهم في أي ح ار مجتمعي متعلق بأي قعن ن أ تشااريع أ الئح أ اسااتراتيجي أ
اتفعقي متعلق يقضعيع ذ ي الععق أسرهم.
 -)11تأييم التغييرا في السايعساع التشاريع التي من شاأنهع تحساين ال ضاع االجتمععي لذ ي
الععق .
 -)12تشاااجيع المشاااعرك ال اعي من قب الجمه ر في تشاااكي السااايعساااع تأسااايس تمعيم
الجمعيع الخيري الععمل في مجع ذ ي الععق .

عاشاراً :المسا ولية األخالقية والمهنية للعاملين في الجمعية تجاه المهن التي ينتمون
إليها:
المهني أن يحترم يحب المهن التي ينتمي إليهع يعتز بذلك.
المهني أن يرفع من قيم أخلقيع رسعل المهن التي ينتمي إليهع.
المهني الحفعظ على قيم مععرف نظم المهن التي ينتمي إليهع المساعهم في

 -)1على الشخ
 -)2على الشخ
 -)3على الشاخ
تمعيمهع تحسينهع.
 -)4على الشاااخ المهني التمساااك بأساااس ممعرسا ا المهن التي ينتمي إليهع (األساااعس القيمي
األسعس المعرفي األسعس المهعري) العم على تط يرهع.
 -)5على الشااخ المهني أن يمعرس المهن التي ينتمي إليهع ،أن يرفض بشااك مهني إماري
سليم ممعرس أي مهن أخرى.
 -)6على الشااخ المهني تنمي مساات ى الممعرساا المهني من خل ترقي معم مععرف قيم
مهعرا رسعل المهن التي ينتمي إليهع.
 -)7على الشخ المهني أن يعتز بمهنت يحعفظ على كرامت كرام مهنت .
 -)8البم أن يساااعى الشاااخ المهني بشاااك مساااتمر لتطبيق قيم مبعمئ أخلقيع مععرف
المهن التي ينتمي إليهع بمع يعزز مكعنتهع يعلي من شاااأنهع ،ذلك من خل الممعرسااا البحث
المراس النقعش النقم المهني البنعء.
 -)9أن يسعى الشخ المهني بحمعي المهن التي ينتمي إليهع من أي عم ال أخلقي أ يتععرض
مع المبعمئ الركعئز األسعسي لهع.
 -)10على الشااخ المهني المفع عن المهن التي ينتمي إليهع ضاام أي تقييم غير م ض ا عي أ
أي نقم غير ععم .

إرشادات لتفعيل الميثاق داخل الجمعية:
 -)1اعتمعم الميثعق من الممير الععم.
 -)2نشر الميثعق على الم قع االلكتر ني للجمعي
 -)3إمراج الميثعق في ملي الم ظف.
 -)4ت قيع كعف الععملين على الميثعق.
 -)5نشر الميثعق عبر البريم االلكتر ني الماخلي.
 -)6تنظيم م را تامريبيا للعاعملين باعلجمعيا لتنميا ال عي لللتزام بقيم أخلقياع العما
المهن .
 -)7على إمارة الخممع المسعنمة االحتفعظ بعلنسخ الم قع من الميثعق في ملف الم ظف.

المس وليات:
تطبق هذه الساايعس ا ضاامن أنشااط الجمعي على جميع الععملين المنتساابين الذين يعمل ن تح
إمارة إشااراف الجمعي االطل على األنظم المتلعق بعملهم على هذة الساايعس ا على اللمعم
بهع الت قيع عليهع ،االلتزام بمع رم فيهع من أحكعم هنم أماء اجبعتهم مساااات ليعتهم ال ظيفي .
على المارة التنفيذي تز يم جميع المارا األقسعم بنسخ منهع.

تعهد
أقر أنا الموظف:

أشغل وظيفة :
بانني قاد أطلعات على وثيقاة وسااا ايااساااااة الميثااق األخالقي وفهمات محتواهااووالتزم
باألحكام الواردة فيها وو بيدي نسخة منها.
التوقيع :

