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 أٚال: ضٝاض١ ايتطذٌٝ

بػهٌ أضاضٞ ع٢ً قاعد٠ ايبٝاْات ايتابع١ يٛشاز٠ املٛازد  حتفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ بفٝفا٤ْعتُد يف مجع١ٝ 

ايبػس١ٜ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ )َٓض١ ايعٌُ ايتطٛعٞ( إلداز٠ املتطٛعني، األَس ايرٟ ٜػذع ايساغبني 

 .املٓض١ يف ايتطٛع ع٢ً ايتطذٌٝ َباغس٠ يف

 :ٜكّٛ املتطٛع بتطذٌٝ بٝاْات٘ نُا ًٜٞ

 ٞايتطذٌٝ يف َٓض١ ايعٌُ ايتطٛع. 

 ثاْٝا: ضٝاض١ ايطال١َ يف َهإ ايعٌُ 

أَٔ ٚضال١َ املتطٛعني أٚي١ٜٛ قض٣ٛ، حتتِ ع٢ً ادتُع١ٝ إٔ تًتصّ باختاذ ناف١ اإلدسا٤ات ايالش١َ 

 .، َع تكدٜس املداطس احملت١ًُ ٚاختاذ اإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ َٓعا ألٟ عسز ستتٌُيتشكٝكٗا

نُا دنب ع٢ً املٓع١ُ إٔ تطع٢ ملسادع١ إدسا٤ات االَٔ ٚايطال١َ يدٜٗا بػهٌ دٚزٟ، يًتأند َٔ 

 .فعايٝتٗا ٚصالسٝتٗا

 ثايجا: ضٝاض١ تغازب املضاحل / ضٝاض١ املعاٜري األخالق١ٝ

أٚ املٛقف ايرٟ تتأثس فٝ٘ َٛعٛع١ٝ قساز املتطٛع ٚاضتكاليٝت٘ أثٓا٤ أدا٤  تغازب املضاحل ٖٛ ايٛعع

ايعٌُ ايتطٛعٞ ملضاحل غدض١ٝ، َاد١ٜ ناْت أٚ َع١ٜٛٓ، تُٗ٘ غدضًٝا أٚ تِٗ أسد َعازف٘، أٚ 

عٓدَا ٜتأثس ايعٌُ ايتطٛعٞ باعتبازات غدض١ٝ َباغس٠ أٚ غري َباغس٠، أٚ باطالع٘ ع٢ً َعًَٛات 

 .يكسازتؤثس يف اختاذ ا

 :يتفادٟ تغازب املضاحل، دنب ع٢ً املتطٛع االيتصاّ مبا ًٜٞ

 ;ٍعدّ اضتعُاٍ َٛازد ادتُع١ٝ ألغساض َٚٓافع غدض١ٝ، بأٟ غهٌ َٔ االغها 
  االَتٓاع عٔ قبٍٛ أٟ ٖد١ٜ أٚ خد١َ أٚ عطاٜا باضتجٓا٤ اذتاالت اييت تربزٖا قٛاعد ٚأعساف

 ايغٝاف١ ٚايًٝاق١;
  إذا نإ املتطٛع َػازنا بعكد أٚ اتفام أٚ صفك١ َع طسف ثايح، أٚ إذا ناْت ادتُع١ٝ تسغب

يف ايدخٍٛ يف عكد أٚ اتفام أٚ صفك١ َع أٟ طسف ثايح ٚنإ ألسد املتطٛعني عالق١ بٗرا 

ايطسف، البد إٔ ٜعًٔ ٖرا املتطٛع عٔ ٖرٙ ايعالق١ إلداز٠ ادتُع١ٝ ٚاييت بدٚزٖا تسفع ٖرٙ 

 إىل زتًظ إداز٠ ادتُع١ٝ يري٣ اجملًظ َا إذا نإ َجٌ ٖرا االتفام ممهًٓا; املعًَٛات



     
     
    

 

  ٟدنب ع٢ً نٌ املتطٛعني اذتفاظ ع٢ً امل١ٝٓٗ ٚاملعاٜري األخالق١ٝ. بٓا٤ عًٝ٘ دنب أال ٜكّٛ أ

َٛظف أٚ َتطٛع باالخنساط يف عالقات غدض١ٝ َٔ أٟ ْٛع َع املتعاًَني َع ادتُع١ٝ، أٚ َع 

 .تًك٢ خدَات ادتُع١ٝأٟ غدط تًك٢ أٚ ٜ

 زابعا: ضٝاض١ عدّ ايتُٝٝص

تًتصّ ادتُع١ٝ باملطاٚا٠ يف ايتعاٌَ َع املتطٛعني ع٢ً أضاع ٚاعح ٚسٝادٟ، بعٝدًا عٔ نٌ أْٛاع 

ايتشٝص ٚايعٓضس١ٜ، ٚيرا، دنب عدّ ايتُٝٝص يف ايتعاٌَ بني املتطٛعني ع٢ً أضاع ايعسم أٚ ايًٕٛ أٚ 

 .دٜٔ أٚ اإلعاق١ ادتطد١ٜ أٚ ايعك١ًٝادتٓظ أٚ ايطٔ أٚ ادتٓط١ٝ أٚ اي

 خاَطا: ضٝاض١ استطاب ضاعات ايتطٛع ٚإصداز ايػٗادات ايتطٛع١ٝ

 ;ًٜ٘ٝتِ طسح فسص١ ايتطٛع يف َٓض١ ايعٌُ ايتطٛعٞ، ٚبٓا٤ عًٝٗا ٜتِ قبٍٛ املتطٛع بعد تطذ 
 ١ٝ ٜتِ حتغري املتطٛع َٚػازنت٘ يف ايفعاي١ٝ، َٚٔ ثِ ٜتِ استطاب ٚإدخاٍ ايطاعات ايتطٛع

 يف َٓض١ ايعٌُ ايتطٛعٞ;
  يف ْٗا١ٜ نٌ فعاي١ٝ، ٜطًِ املتطٛع غٗاد٠ غهس ٚتكدٜس تعسف باضِ ايفعاي١ٝ َٚٛقعٗا ٚعدد

 .ايطاعات ايتطٛع١ٝ املدخ١ً يًُتطٛع

 ضادضا: أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ

 ;املػازن١ يف ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ٚاالقتضاد١ٜ 
 تٛسٝد ايٓطٝر اجملتُعٞ َٚٛاد١ٗ ايعٛاٖس  تعصٜص ايكِٝ ايٓب١ًٝ ٚاإلْطا١ْٝ ٚاملػازن١ يف

 املط١٦ٝ;
  ٕٛمحا١ٜ ايػباب ٚايف٦ات املدتًف١ َٔ ايطًبٝات االدتُاع١ٝ ٚايٓفط١ٝ اييت ٜتعسعٕٛ هلا يه

 ايتطٛع ضًٛنا ُٜٓٞ زٚح اإلزاد٠ ٚايعٌُ ايعاّ ٚايعطا٤;
 ;ٞت١ُٝٓ املٛاط١ٓ ٚحتكٝل االْتُا٤ االدتُاع 

 ٣ٛ ارتدَات املكد١َ يًُطتفٝدٜٔحتطني َتطًبات ايعٌُ ٚتًب١ٝ َطت. 

 ضابعا: ٚادبات املتطٛع

االيتصاّ بايغٛابط ٚايتعًُٝات املتعًك١ بإغساى املتطٛعني ضٛا٤ َٔ ادتٗات ايتػسٜع١ٝ أٚ َٔ  .1

ادتُع١ٝ ٚاملب١ٝٓ ٚفكًا يًُبادئ ايػسع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايهتاب ٚايط١ٓ ٚاملػت١ًُ ع٢ً االسرتاّ 

 طساف;ٚايتكدٜس املتبادٍ بني ناف١ األ



     
     
    

 ايتشًّٞ بايضدم ٚسطٔ ايٓٛاٜا، ٚايٓعس إىل َضًش١ ادتُع١ٝ ٚاجملتُع; .2

االيتصاّ بإجناش املٗاّ ايتطٛع١ٝ بأَا١ْ ْٚصا١ٖ ٚفل َكتغٝات ايعٌُ ايتطٛعٞ َٚباد٥٘ ٚأٖداف٘،  .3

 ٚٚفل األْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ذات ايض١ً;

١ُ ظُٝع أغهاهلا ٚإعادتٗا إىل ادتُع١ٝ االيتصاّ باحملافع١ ع٢ً املٛاد ٚاألدٚات ٚايعٗد املطتً .4

 عٓد اْتٗا٤ ايعالق١ ايتطٛع١ٝ;

االيتصاّ باحملافع١ ع٢ً أضساز ادتُع١ٝ ضٛا٤ ناْت ايعالق١ بني املتطٛع ٚادتُع١ٝ قا١ُ٥ أٚ  .5

 بعد اْتٗا٤ٖا;

االيتصاّ باالَتٓاع عٔ إعطا٤ أٟ تعٗد أٚ ايتصاّ ْٝاب١ عٔ ادتُع١ٝ دٕٚ ايسدٛع إلداز٠ ادتُع١ٝ  .6

 ٚأخر تضسٜح زمسٞ بريو;

االيتصاّ بعدّ اإلدال٤ أٚ ايتضسٜح بأ١ٜ َع١ًَٛ ألٟ ٚض١ًٝ إعال١َٝ دٕٚ اذتضٍٛ ع٢ً إذٕ َٔ  .7

 إداز٠ ادتُع١ٝ;

 عدّ اضتدداّ َٛازد ادتُع١ٝ ألغساض غدض١ٝ; .8

ٓاع عٔ تًكٞ أٚ اذتضٍٛ ع٢ً أ١ٜ ٖد١ٜ أٚ خد١َ أٚ عطاٜا باضتجٓا٤ اذتاالت اييت تربزٖا االَت .9

 قٛاعد ٚأعساف ايغٝاف١ ٚايًٝاق١;

االتضاف باملطؤٚي١ٝ يف نٌ ايتضسفات ٚاألقٛاٍ ٚتٓفٝر ارتطط املٛعٛع١ ٚايسدٛع إىل َدٜس  .10

قُٝ٘ َٚباد٥٘ خالٍ ايتطٛع ساٍ سدٚخ أ١ٜ َػه١ً أٚ طازئ َا، ٚاذتسظ ع٢ً متجٌٝ ايٛطٔ ٚ

 ايعٌُ ايتطٛعٞ;

اذتسظ ع٢ً ايعٗٛز مبعٗس َٓاضب َٚتُاش َع أصٍٛ ايرٚم ايعاّ يف مجٝع األٚقات  .11

 ٚاملٓاضبات;

عدّ ايتُٝٝص يف تكدِٜ خد١َ ايتطٛع يًُطتفٝدٜٔ ع٢ً أضاع ايعسم أٚ ايًٕٛ أٚ ادتٓظ أٚ  .12

 ايطٔ أٚ ادتٓط١ٝ أٚ ايدٜٔ أٚ اإلعاق١ ادتطد١ٜ أٚ ايعك١ًٝ;

 .ٛاصٌ ايفعاٍ َع شَال٤ ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚاملطتفٝدٜٔ ٚتكدِٜ ايدعِ عٓد ايًصّٚايت .13

 ثآَا: ذنل يًذُع١ٝ إْٗا٤ خدَات املتطٛع عطب َا ًٜٞ

 ;اْتٗا٤ َد٠ ايتطٛع املتفل عًٝٗا 
 ;عدّ ايتصاّ املتطٛع بأٚقات اذتغٛز ٚاالْضساف 
 ;٘ٝعدّ ايتصاّ املتطٛع بإجناش املٗاّ املٛن١ً إي 

 طٛع مبضاحل ادتُع١ٝإعساز املت. 

 تاضعا: سكٛم املتطٛع



     
     
    

تًتصّ ادتُع١ٝ عفغ سكٛم املتطٛع ٚنساَت٘ بهٌ اسرتاّ ٚتكدٜس َٔ قبٌ مجٝع ايعاًَني  .1

 بٗا;

تًتصّ ادتُع١ٝ بتشٌُ ناف١ املضازٜف املاد١ٜ املرتتب١ ع٢ً تهًٝف املتطٛع مبٗاّ ٜرتتب عًٝٗا  .2

 صسف َبايغ َاي١ٝ;

 ٛع;محا١ٜ ايبٝاْات ايػدض١ٝ يًُتط .3

تصٜٚد املتطٛع بتٛصٝف ٚاعح يًدٚز ٚاملٗاّ املطًٛب١ َٓ٘ ٚتبٝإ فرت٠ ايتٓفٝر ٚاملطؤٍٚ عٔ  .4

 امل١ُٗ ساٍ استٝاز املتطٛع يًسدٛع إيٝ٘;

 تطذٌٝ ايطاعات ايتطٛع١ٝ املهت١ًُ مبٓض١ ايعٌُ ايتطٛعٞ; .5

١ٝ غٗاد٠ تطٛع َٛعًشا بٗا اضِ ادتُع١ٝ َٚط٢ُ ايفسص١ ايتطٛع١ٝ ٚعدد ايطاعات ايتطٛع .6

 .ٚفرت٠ تٓفٝرٖا

 عاغًسا: عٛاٌَ جناح ايعٌُ ايتطٛعٞ

ال بد يًعٌُ ايتطٛعٞ َٔ َكَٛات ٚأضباب تأخر ب٘ حنٛ ايٓذاح، ٚيريو َٔ ايغسٚزٟ َعسف١ أضباب 

ايٓذاح يٝتِ اذتسظ عًٝٗا ٚتفعًٝٗا ٚتجبٝتٗا، ٚيف املكابٌ، َعسف١ األضباب اييت تؤدٟ إىل ايفػٌ 

 . ساٍ سدٚثٗاٚاإلخفام يتالفٝٗا َٚعادتتٗا يف

 اذتادٟ عػس: أضباب جناح ايعٌُ ايتطٛعٞ

 ;فِٗ زضاي١ ادتُع١ٝ ٚأٖدافٗا بػهٌ ٚاعح 
 ;٘إٔ ٜٛنٌ ايعٌُ املٓاضب يكدزات نٌ َتطٛع ٚإَهاْات 
 ;فِٗ املتطٛع يألعُاٍ املهًف بٗا ٚاملتٛقع َٓ٘ أدا٤ٖا 
 ;إملاّ املتطٛع بأٖداف ْٚعِ بساَر ٚأْػط١ ادتُع١ٝ ٚعالقت٘ بايعاًَني بٗا 
 ;إمتاّ املتطٛع يًٛقت املطًٛب َٓ٘ قغاؤٙ يف عًُ٘ ايتطٛعٞ بادتُع١ٝ 
 ;االٖتُاّ بتدزٜب املتطٛعني ع٢ً األعُاٍ املهًفني بٗا ست٢ ٜتكٓٛا أدا٤ٖا بايطسٜك١ املج٢ً 
 هٌ املتطٛعني;بٝإ ٚتٛعٝح اهلٝهٌ اإلدازٟ يًذُع١ٝ ي 

 إدسا٤ دزاضات تكٛمي١ٝ ألْػط١ املتطٛعني يف ادتُع١ٝ. 

 ايجاْٞ عػس: َعاٜري اختٝاز املتطٛعني

 ;سطٔ ايطري ٚايطًٛى 
 ;ايسغب١ ٚايكدز٠ ع٢ً تأد١ٜ أعُاٍ تطٛع١ٝ رتد١َ اجملتُع 
 ;خًٛ ايطذٌ ادتٓا٥ٞ َٔ أ١ٜ ضٛابل 
 ٞإٔ ٜهٕٛ املتطٛع قد أمت ايتطذٌٝ يف َٓض١ ايعٌُ ايتطٛع; 



     
     
    

 ;ايتعٗد باتباع ضٝاضات ادتُع١ٝ ٚعدّ اْتٗاى أٜا َٓٗا 
  ٌَايتعٗد باحملافع١ ع٢ً أصٍٛ ادتُع١ٝ ٚأضسازٖا َٚا ٜطًع عًٝ٘ املتطٛع َٔ َعًَٛات ٚايتعا

 .َعٗا بأَا١ْ

 ايجايح عػس: تدزٜب املتطٛعني

ُع١ٝ ٚيف تٛيٞ ادتُع١ٝ أ١ُٖٝ خاص١ يتدزٜب ٚتٛدٝ٘ املتطٛعني، ٜٚتِ تدزٜب املتطٛعني داخٌ ادت

َٛاقع إقا١َ األْػط١، ٚتعترب تعب١٦ اضتُاز٠ ايتطٛع أٍٚ خط٠ٛ يف ايتدزٜب إلدَاز املتطٛعني ضٜٛا يف 

 .ايٓػاط ايرٟ ٜعًُٕٛ عًٝ٘

نريو، َٔ املِٗ َساعا٠ اضتكباٍ املتطٛع ٚت١٦ٝٗ ادتٛ ايٓفطٞ ايداعِ ي٘ يٝهتطب اْطباعا إدنابٝا عٔ 

 .فرت٠ تطٛع٘ ٚعًُ٘ يف األْػط١ب١٦ٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ مما ٜدعُ٘ خالٍ 

 ايسابع عػس: ايتطذٌٝ يف َٓض١ ايعٌُ ايتطٛعٞ

   (nvg.gov.sa)منصة العمل التطوعيٚذيو عرب ايسابط ايتايٞ : 
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