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ديباجة:
في إطار مشروع "شباب متطوع في خدمة التنمية والمشاركة المواطنة" في إطار برنامج "مشاركة مواطنة" ،بتمويل من االتحاد
األوربي وبشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومكتب األمم
المتحدة لخدمات المشاري ع ،والذي تنفذه جمعية فضاء العمل التطوعي وجدة،
وبناء على مخرجات التقييم التشاركي المرحلي بتاري خ  41أكتوبر  0202بمركز النصر للخدمات االجتماعية والثقافية والرياضية،
والذي عبر من خالله المتطوعون -ات المشاركون-ات بالمشروع عن مجموعة من التوصيات لتجويد األداء ،وتوطيد التماسك
والتواصل واالنسجام داخل المجموعة،
وتنفيذا لخالصات التقييم ،خاصة في شقه المتعلق بالمصادقة على ميثاق يحدد مختلف اإلجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز
المكتسبات وتجويد األداء وتوطيد العالقات،
تم صياغة هذا الميثاق ليكون مرجعا أساسيا على الشكل التالي:
المادة  -4-مفاهيم عامة:
يمكن تحديد العالقات الخاصة بالمتطوع –ة المشارك –ة بمشروع "شباب متطوع في خدمة التنمية والمشاركة المواطنة" على أنه
تطوع تضامني يمارس إراديا في إطار منظم دون أجر وي هدف الي تحقيق األهداف المعلنة بالمشروع و ضمن فترة محددة إلنجاز
وتنفيذ مختلف األنشطة به .ويتم إنجازه من طرف الجمعية طبقا للقواعد القانونية ومبادئ الشفافية والحكامة.
المادة  -0-القيم المشتركة للعمل التطوعي :
يتم تبني القيم المشتركة من طرف جميع المشاركين بالمشروع ،سواء تعلق األمر بأعضاء جمعية فضاء العمل التطوعي وإدارة
المشروع أو المتطوعين-ات المشاركين-ات به على حد سواء.
وتشمل هاته القيم :
المبادرة،
التكامل،
االنتماء،
االحترام،
التعاون،
االتقان.
المادة -3-حقوق المتطوع:
التقدير واالحترام من طرف الجميع (الجمعية ،إدارة المشروع وباقي المتطوعين-ات)،التخطيط األمثل لالستفادة من وقته ومؤهالته وقدراته ومساعدته على إبراز مواهبه وصقلها،تلقي المتطوع-ة التدريبات والتوجيهات الالزمة في المجال الذي سيعمل به،يحق للمتطوع تقديم األسئلة والشكاوى واالقتراحات المكتوبة إلى إدارة المشروع للنظر فيها بما يخدم أهداف العمل ،على أنيتلقى جوابا في آجال ال يتجاوز  01ساعة،
التعرف على الوقت المطلوب إلتمام اإلنجاز من مهام عمله التطوعي.المادة -1-واجبات المتطوع:
االلتزام بالسلوك واآلداب العامة،التقيد باألنظمة واللوائح والتعليمات المتبعة في اإلدارة، -احترام المتطوعين المشاركين في نفس العمل.
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المادة -5-واجبات الجمعية نحو المتطوع:
 التعامل بشفافية واحترام تام، حسن االستماع واالنصات والتفاعل، العمل على توفير قدر المستطاع اللوجستيك لتنفيذ األنشطة الموازية التواصلية والتدريبية خارج تلك المبرمجة بالمشروع، التوجيه ،المواكبة طيلة فترة انجاز المشروع.المادة  -6-احترام التوصيات والعمل على تنفيذ المقترحات:
يلتزم جميع المشاركين بالمشروع (الجمعية ،إدارة المشروع والمتطوعين-ات) بالتواصل المستمر من خالل اللقاءات المباشرة ،أو
عبر تطبيق الوتساب القتراح األنشطة ،أو استعمال التقنيات التي من شأنها توطيد العالقات والجهود في ظل احترام تام لجميع
المشاركين ،كما يلتزم كل طرف باحترام المخرجات والمقترحات المصادق عليها ،سواء تعلق األمر بالمتطوعين-ات ،أو إدارة
المشروع والجمعية على حد سواء.
تمت ديباجة هذا الميثاق والمصادقة عليه بتاري خ  .........من طرف جميع المشاركين بالمشروع.

