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إصدارات القواعد وسجل االعتمادات

هــــــــذه الوثيقة هي ركيزة عمل مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانيـة،  ونشر رسالتها وما ورد فيها من توعيه 
هو أمر جد هـام لممثلي ومنسوبي المركز.

 
يصرح بنشرها فقط بعد اعتمادها

ينبغي مراجعة أي تعديالت على هذه القواعد من اإلدارة القانونية و اعتمادها من قبل صاحب الصالحية

   
    
    
    

   

ضبط إصدارات و تعديالت القواعد

وصف مختصرالمراجعـةاإلعـداد والجمعالتاريخرقم اإلصدار

اإلصدار األولاإلدارة القانونيةاإلدارة القانونية2017 ماألول

سجل االعتماد

التوقيعتاريخ االعتمادالمنصباالسم

المشرف العامالدكتور/ عبدهللا بن عبدالعزيز الربيعة
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أوالً : الرؤية و الرسالة واألهداف االستراتيجية للمركز

رؤيتنا:	 

أن نكون مركزاً رائداً لإلغاثة واألعمال اإلنسانية و ننقل قيمنا إلى العالم.

رسالتنا:	 

إدارة وتنسيق العمل اإلغاثي على المستوى الدولي بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة بما ال يتعارض مع المصالح 
الوطنية.

األهداف االستراتيجية:	 

o التنظيم
بناء مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية باعتباره مؤسسة تتميز بالفاعلية والمرونة والنشاط.	 
بناء فريق من الموظفين المتميزين باألداء العالي والمهنية و الخبرة. 	 

o األعمال اإلغاثية واإلنسانية
تقديم المساعدات اإلنسانية و اإلغاثية و الخيرية الخارجية للمملكة العربية السعودية.	 
كات مع المنظمات الرائدة في العمل اإلنساني.	  تطوير الشرا
تطوير آلية فعالة تضمن االستجابة السريعة للتعامل مع األزمات اإلنسانية.	 
زيادة أثر المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية بهدف استدامتها من خالل تحسين عمليات 	 

اإلشراف والمتابعة والتقييم.

o  عوامل التمكين
استقطاب المتطوعين و تأهيلهم للمشاركة في جهود اإلغاثة واألعمال اإلنسانية.	 
إنشاء نماذج فعالة لجمع التبرعات.	 
بناء شبكة قوية من الداعمين و المتبرعين.	 

ثانياً : مــدخـــــــــــــــل 

أداء المهام بإنسـانـيـة . ١

إن العمــل اإلغاثــي واإلنســاني، هــو الركيــزة التــي أُســس عليهــا )مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنسانيـــة(، وهــو األســــاس 
ــو مــا يوجــب علينــا جميعــاً أن نتحلــى فــي  ــدف ممثليــه ومنســوبيه، وهـ ــه الســامي، وهــ الــذي قــام عليــه المركــز لتحقيــق هدفـ
جميــع األوقـــــات وخــالل أداء المهــام أو األعمــال الموكلــة إلينــا بأرفــع معاييــر الســلوك األخالـقـي واإلنســاني، وليكــن شــعارنا 

يـــــــــط أو تسـاهـــل.  األســمى فــي التعامــل هـــو اإلنسانيــــة بــال حــدود، واإلنســان أينمــا كان. ودون أدنــى مــســــاومـــــــة أو تــــفـــــر

أداء المهام بنــزاهــــة  وحيادية وأمانه . ٢

نلتــزم جميعــاً أن نعمــل جنبــاً إلــى جنــب علــى غــرس وترســيخ ثـــقافة ومفاهيــم بيئــة العمــل اإلنسانيـــة وركائزهــا المعطــاءة ومــا 
توفره لكافـــة ممثلي المركز ومنسوبيه من مستـويـــات الشعور باألمان و االرتياح فـــي سبيل تحقيـــق أعلى درجة من درجات 
االســتقرار المــؤدي إلــى أعلــى معــدالت التطــور و النمــو سعيـــاً فــى تحقيـــق أهـــداف المركــز فــي ظــل قـواعـــد وثوابــت راسخـــه، و فــي 
ظــل مفهـــوم وعقيــدة مــن أن االلتـــــزام بالقوانيــن واألنظمـــة، وسيـاســـات المركــز وقواعــده األساسيـــة، ومراعــاة أصــول الممارســة 
المهنية السليمة و المحتــرفــة، وضمان معالجتها وفقاً لقـواعـد و أخـالقيـات العمـل المتسـقـة مع المعايـيـر اإلنسانيــة، وعـدم 
وجـــود أي تبعــات ســلبية علــى مــن يـبـــدي أي مخــاوف بشــأن احتمــال وقــوع مســاس بمقتضيــات أو أســس أو قواعــد الســلوك 

وأخـالقـيــــات الـعـمـــل بالمركــز، هــي جميعهــا ثوابــت ال يمكــن أن يتحقــق للمركــز أدائــه لمهامــه دونهــا.
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اإللمــام و التوعيــة ضماناً الستمرارية العطاء وتحقيق األهداف. 3

يقــع علــى عاتــق كل منــا ، عــبء تبنــي ثقافــة ومفاهيــم عمــل قوامهــا اإللمــام و االلتـــــزام بالمعاييــر المتعــارف عليهــا واألنظمــة 
ــة للواجبــات وااللتزامــات واجتنــاب المخالفــات المهنيــة  ــة ومراعــاة أصــول الممارســة الصحيحــة المحتـرفـ الســائدة والشـفـافيـ
أو القانونيــــة، وتبنــي المعاييــر اإلنسانيـــة فــي أداء كافــة المهــام واألعمــال للحيلولــة دون حــدوث أي انحــراف عــن جــادة الصـــواب، 
والعمــل علــى تحقيــق أهــداف المركــز اإلنسانيـــة، وضمانــاً لاللتـــــزام بالثقافــة والمفاهيــم آنفــة الذكــر فــإن ذلــك  ال يتحقــق دون 

العلــم والعمــل بمــا يلــي :
اإللـــــــمــــــــام بقواعــد قواعــد الســلوك وأخـالقـيــــات الـعـمـــل فــي المركــز واســتيعاب مــا جــاء فيهــا نصــاً وروحــاً فــي كل عمــل و . 1

أداء، ونشــر ثقافتهــا وتعميمهــا واتخاذهــا منهاجــاً ال ينبغــي التفريــط فيــه أو إغفالــه.
ــالل بمقتضيــات القواعــد فــي )المركــز( عبــر أي مــن . 2 ــول احتمــال وقــوع أدنــى إخـ ــاوف حــ ــة واإلفصــاح عــن أي مخـ التـوعيـ

القنــوات المتعــددة المتاحــة.

ثالثاً : التعريفـات واألحكام التمهيدية 

يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما ورد ذكرها في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم . ١
ُينص صراحة على غير  ذلك :

: المملكة العربية السعودية.	  المملكة 
: تلك الوثيقة بكامل محتوياتها ومرفقاتها )قواعد السلوك  وأخالقــيــات الـعـمـل(.	  القواعد 
خــارج 	  و  داخــل  التمثيليــة  مكاتبــه  بكافــة  اإلنسانيـــة  واألعمــال  لإلغاثــة  ســلمان  الملــك  مركــز  بــه  يقصــد   : المركز 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
المتعامليـــــن : يقصــد بهــم كافــة الشــركاء مــع المركــز مــن منظمــات،  جهــات ، وكاالت أو  هيئــات ســواء داخــل أو خــارج 	 

المملكــة.
ممثـلـي المركــز  و منســوبيه : يقصــد بهــم جميــع العامليــن و الُمســتخدمين  بالمركــز، كمــا تنطبــق عـلـى المتطوعيــن 	 

والمستشــارين واألطبــاء والموظفيــن المحلييــن وأي أفــراد أو جهــات أخــرى تعتبــر مــن قبيــل العامليــن فــي خدمــة المركــز 
أو مــن الممثليــن لــه.

األنظمــة 	  احتــرام  فيهــا  بمــا  الشــرعية  القنــوات  وفــق  والســير  السياســات  وتطبيــق  واحتــرام  القواعــد  إتبــاع   : االمتثال 
التعليمــات و  والقوانيــن 

: احتماليــة وقــوع حــدث مــن شــأنه المســاس باألســس والقواعــد والركائــز التــي يقــوم عليهــا المركــز ـفـي أداء 	  المخاطر 
مهامــه.

عــدم اإلفصــاح والســرية : عــدم الكشــف عــن أي معلومــات أو بيانــات أو وثائــق أو مســتندات تحمــل طابــع الســرية وتتبــع 	 
المركــز  أو أي مــن المتعامليــن معــه.

النزاهــــة : الســلوك الشــخصي المتســم بالموضوعيــة والحياديــة والشــفافية والعدالــة ودرء الشــبهات واألمانــة و عــدم 	 
ــة ، أو االنحــراف فــي اســتخدامها أو تجــاوز القوانيــن أو الثوابــت األخالقيــة لتحقيــق  الجــور أو التجــاوز فــي اســتخدام السلطــ

منفعــة شــخصية.
الشفافية : الوضوح في تطبيق وإعمال القوانين واإلجراءات والسياسات وتنفيذ المهام.	 
تعارض المصالح : كل حالــة تكــون فيهــا مصلحــة لممثــل أو منســوب المركــز أو لغيــره، ماديــة أو معنويــة، مباشــرة 	 

أو غيــر مباشــرة، حالــة أو محتملــة  قــد تؤثــر فــي موضوعيتــه أو حياديتــه أو أدائــه لمهامــه فيمــا ُينســب إليــه مــن أعمــال أو 
يكلــف بــه مــن مهــام بصــورة تحيــد عــن المعنــى الغيــر ربحــي أو النزاهــة أو الشــفافية بــأي صــورة.

القيم األساسية المعتمدة في المركز، وتشكل أساس رابطة العمل مع المركز أو التعاون معه.	  القيم األساسية : 
ميثــاق الشـــرف : الوثيقــة التــي يقــوم كافــة ممثلــي المركــز ومنســوبيه بااللتــزام بأحكامهــا والعمــل بمقتضاهــا لكونهــا ركيــزة 	 

االرتبــاط مــع المركــز بــأي صــورة.
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رابعاً : أسس و أهداف القواعد

ــة باألســس والثوابــت والقواعــد التــي تشــكل  يهــدف المركــز مــن وراء إصــدار قواعــد الســلوك وأخالقيــات العمــل إلــى التوعيـ
الركائــز الرئيســية التــي يقــوم عليهــا المركــز فــي أدائــه لرســالته فــي مجــال اإلغاثـــة واألعمــال اإلنسانيــــة، ومــا يتوخــاه وينتظره المركز 
مــن ممثليــه و منســوبيه مــن االلتــزام والتقيــد بهــا ســعياً لتحقيــق أهدافــه،  والســيما لمــا تشــكله تلــك األســس والثوابــت مــن 
حجــر الزاويــة فــي أداء مهــام المركــز النبيلــة فــي المجــال اإلغاثــي و اإلنســاني،  ولحــرص المركــز علــى ضمــان أداء رســالته،  وضمــان 
تحقيــق الغــرض المرجــو منــه،  وضمانــاً لتحقيــق أهدافــه فــى إطــار مــن االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة، وألن العنصــر البشــري مــن 
ممثلــي ومنســوبي المركــز هــو المحــرك الرئيســي الداعــم لتحقيــق الخطــط والتوجهــات علــى أرض الواقــع،  وتحويــل الطمــوح 
إلــى حقائــق ملموســة، وهــو االنعــكاس ألداء المركــز لمهامــه وفــق منظومــة مــن االلتــزام، وألن المركــز يهــدف لدعــم و تزكيــة مبــدأ 
إنســانية بــال حــدود،  ولمــا تشــكله تلــك الغايــة مــن نبــل و رقــي،  كان البــد للمركــز إصــدار قواعــد يجمــع فيهــا ركائــزه وقواعــده 
األساســية والســلوك اإلنســاني والوظيفــي المرجــو مــن ممثلــي ومنســوبي المركــز التحلــي بهــا طــوال الوقــت،  ولتصبــح تلــك 
القواعــد طريــق ممثلــي ومنســوبي المركــز أثنــاء أدائهــم لمهــام عملهــم دعمــاً فــي إيصــال رســالة المركــز للبشــرية كلهــا دون تمييــز 

أو تفرقــة ونحــو إنـــــسانيــــــــة بــال حــدود.

ويمكن لنا تلخيص أهم األهداف التي تسعى القواعد إلى تحقيقها فيما يلي :

تنمية روح المسئولية لدى كافة ممثلي ومنسوبي المركز.. 1
نشر القيم و المبادىء الخلقية واإلنسانيـة والمهنية وتعزيزها وااللتزام بها.. 2
تعزيز وتوعية كافة ممثلي ومنسوبي المركز باألسس والمبادىء التي يقوم عليها المركز.. 3
مكافحة االنحرافات وتجنبها واالحتراز منها ونشر التوعية حول أنواعها و أضرارها و أثارها على المركز والغير.. 4
التوعية حول أسس ومبادىء العمل اإلغاثي واإلنساني وتعزيزها ونشرها.. 5
تعزيز القيم المهنية والخلقية بين ممثلي ومنسوبي المركز وبعضهم البعض.. 6
نشر ثقافة التكافل والتضامن والتعاضد في األزمات.. 7
إرساء مبدأ اإلنسانية في المعامالت و أن يأتي اإلنسان أوالً.. 8
تزكية اإللتزام بالقوانين واألنظمة واللوائح النافذة األثر.. 9

خامساً : األثر  و النفـاذ والمسئولية

تســـري أحــكام هــذه القواعــد علــى كافـــة ممثلــي المركــز ومنســوبيه،  ســواء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهـــا،  وال 
يعتبــر اإلخــالل بــأي ممــا ورد فيهــا مــن أســس أو مبــادىء أو أهــداف أو قيــم ســـوى خرقــاً صريحــاً لرواســخ األســس التــي يقــوم 
ــوى  ــه وضمانــاً الســتمراره فــي أداء مهامــه سـ عليهــا المركــز،  وال يملــك المركــز حــال ذلــك وحفاظــاً علــى تحقيــق ودعــم أهدافــ
باتخــاذه كل اُلســبل واإلجــراءات لضمــان تصحيــح األوضــاع وتحقيــق االمتثــال الكامــل،  بمــا قــد يشــمله ذلــك مــن إجــراءات إنهــاء 

أوجــه العالقــة مــع متســبب الخــرق آيــاً مــا كان.

ويهيــب المركــز بكافــة ممثليــه ومنســوبيه مــن فهــم وقــراءة كافــة محتويــات تلــك القواعــد والعمــل بمحتواهــا وإتخاذهــا منهجــاً 
ـفـي كافــة األوقــات خــالل تعاملهــم مــع المركــز تحــت أي صفــة أو مســمى أو ألي غايــة،  ونظــراً إلعالئهــا القيــم والمبــادىء 

الُخُلقيـــــة واإلنسانيــــــة علــى مــا عداهــا مــن قيــم.
ودعمــاً لذلـــك، فــإن المســئولية حــول التوعيــة بتلــك األســس و المبــادىء والرقابــة الفعالــة عـلـى تحقــق االمتثــال لهــا، هــي 

مســئولية كافــة ممثـلـي المركــز ومنســوبيه.
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سادساً : القيم األساسيــة للمركز 

ــة،  فــإن المركــز قــد وضــع قيــم أساســية ال تنفصــم عــن أدائــه لمهامــه أو  ــة وغاياتــه النبيلــ انطالقــاً مــن أهــداف المركــز الساميـ
تحقيقه ألهدافــــه في مجال اإلغاثـــة اإلنسانيــــة والعمل اإلنساني،  وتعتبر تلك القيم النبراس لكافة ممثلي المركز و منسوبيه  

مــن كل حــٍد وصـــوب،  وهــي القيــم التــي ال يســتقيم للمركــز تحقيــق أهدافــه دونهــا.

مــن هنــــا،  فــإن كافــة ممثلــي المركــز ومنســوبيه،  يلتزمــون خــالل كافــة مراحــل تعاملهــم مــع المركــز و أثنــاء أداء مــا ُيــوكل إليهــم 
يــــط أو تهــاون. مــن أعمــال أو مهــام داخــل أو خــارج المملكــة بتلــك القيــم،  دونمــا تفر

وتشمل القيم األساسيـــة للمركز ما يلي:

االستجابة لالحتياجات بحيادية وشفافية وتجرد من كافة الدوافع الخفية. . 1
السعي الجاد لتحقيق أقصى مستويات االحترافية والجودة.. 2
تشجيع مشاركة الجمهور لدعم العمل اإلغاثي واإلنساني.. 3
كات القوية على المستوى الدولي.. 4 األخذ بزمام المبادرة وبناء الشرا
العمل نحو إنسانية بال حدود.. 5

سابعاً : نحــو إنسانيـــة بـال حــــدود

هي من قيم المركز األساسيــــــة، و هي انعكاس لقيم عــــدة منبثقــــــةٌ ال ُتعد وال ُتحصــــى،  تلك القيمـــــة هي األساس الُمحرك 
للمركــز فــي كافــــة نشــاطاته،  )إنسانيــــــــة بــال حـــــــــدود(،  هــي القيمــة التــي يصبــو إليهــا المركــز و التــي تنيــر طريقــه فــي أداء رسالتــــه،  

و اســتنادا إليها،  فإن المركز يدعم كافــــة الجهات والمؤسســات التي ُتعليها و تجعلها غايتها األساسيـــــة.

إن المركــز فــي أدائــــه،  لــن يســعى ســوى إلعــالء اإلنسانيــــة وفــق مبــادىء إن أردنــا حصرهــا،  لجمعنــا فــى تلــك القواعــد كافـــة مــا 
نصــت عليــه المواثيــق واألعــراف والعهــود و االتفاقــات مــن نصــوص و قواعــد ال غايــة لهــا ســـوى اإلنســان فــي كل مــكان دون 

تمييــز أو تفرقــة.

والمركــز مــن هــذا المنطلــق لــن يحيــد عــن ذلــك الهــدف أبــداً،  بــل ســيظل يســعى دومــاً وأبــداً لتعزيــزه و إثرائــه و الحفــاظ علــى 
ــة،  وبحيــث تضمــن لإلنســان فــي كل مــكان بصيــص أمــل يخفــف عنــه األلــم و المعانــاة،  ويســعى المركــز و  الكرامــة اإلنسانيــ

كافــة ممثليــه ومنســوبيه إلــى الحفــاظ علــى تلــك القيمــــة و العمــل وفــق لهــا دون تفريــط أو تســاهل.
ــدود(،  هــي كلمــات ال حصــر لهــا مــن معانــي،  والمركــز فــي ســبيل تحقيــق تلــك المعانــي تبنــى قيــم  ــة بــال حـــــــ ــو )إنسانيــــــ  نحـــ
منبثقــة ال يســتقيم وجــوده دونهــا،  ولــن يقبــل أبــداً التعامــل دونهــا،  ونســتلهم بعضــاً مــن معانيهــا ممــا ورد فــي مدونــة الســلوك 
للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال أعمــال اإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث   

وهــي:

أن الضرورة اإلنسانية تأتي في المقام األّول:. ١

إن الحــق فــي تلقــي المســاعدة اإلنســانية،  ومنحهــا،  هــو مبــدأ إنســاني أساســي يجــب أن يتمتــع بــه كافــة المواطنيــن فــي جميــع 
البلــدان. وبوصفنــا أعضــاًء فــي المجتمــع الدولــي فإننــا نقــر بواجبنــا فــي تقديــم المســاعدة اإلنســانية متــى قامــت الحاجــة إليهــا. 
يــة مــن أجــل الوفــاء بتلــك  يــن تكتســب أهميــة جوهر ومــن هنــا فــإن الحاجــة للوصــول غيــر المعرقــل إـلـى الســكان المتضرر
المســؤولية. ويتمّثــل الباعــث األّول الســتجابتنا لحــاالت الكــوارث فــي تخفيــف المعانــاة اإلنســانية بيــن صفــوف أولئــك األقــل 

قــدرة علــى تحّمــل مــا تســببه الكــوارث مــن ضغــوط. وحينمــا نقــّدم المعونــة اإلنســانية فإننــا ال نقــوم بعمــل متحــزب.

تقديم العون بغض النظر عن أي تمييز أو تفرقة  وعلى أن يتم حساب أولويات المعونة على أساس . ٢
الحاجة فقط دون غيرها:

ســوف يقــدم المركــز مســاعدات اإلغاثــة اســتناداً إـلـى تقييــم شــامل الحتياجــات ضحايــا الكارثــة والقــدرات المحليــة القائمــة 
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بالفعــل للوفــاء بتلــك االحتياجــات. وـفـي إطــار مجمــل برامــج المركــز ســوف ُتراعــي اعتبــارات التناســب. ويتعّيــن تخفيــف 
المعانــاة اإلنســانية متــى ُوِجــدت; فقيمــة الحيــاة تتســاوى فــي هــذا الجــزء مــن أحــد البلــدان وذاك. ومــن ثــم فــإن المعونــات التــي 
ســوف يقدمهــا المركــز تعكــس مــدى المعانــاة التــي يرمــي المركــز إلــى تخفيفهــا. وعنــد تنفيــذ المركــز لهــذا النهــج فإننــا جميعــاً 
يجــب أن نعــي الــدور بالــغ األهميــة الــذي تلعبــه المــرأة فــي المجتمعــات المعرّضــة للكــوارث وســوف نكفــل دعــم هــذا الــدور،  
ال الحــد منــه،  وإيمانــاً منــا بذلـــك،  فــإن تنفيــذ مثــل هــذا النهــج الــذي يتســم بالعالميــة وعــدم التحّيــز واالســتقالل ال يمكــن أن 

يكــون فعــاالً مــا لــم يكــن بوســعنا وبوســع شــركائنا الحصــول علــى المــوارد الالزمــة لتوفيــر مســاعدات اإلغاثــة.

عدم استخدام المعونة لدعم موقف بعينه:. 3

يتم منح المعونة اإلنسانية أو اإلغاثية وفقاً الحتياجات األفراد واألسر والمجتمعات والشعوب. 

احترام الثقافات واألعراف:. 4

سوف نسعى الحترام ثقافة وأعراف المجتمعات والبلدان التي نعمل بها،  وما ينفذ فيها من قوانين و إجراءات.

بناء االستجابة للكوارث استناداً إلى القدرات المحلية:. 5

إن جميع الشعوب والمجتمعات ـ حتى في حاالت الكوارث ـ لديها قدرات فضالً عن نقاط الضعف. وسوف نعمل،  كلما 
أمكن ذلك،  على دعم تلك القدرات باستخدام الموظفين المحليين وشراء المواد المحلية واالتجار مع الشركات المحلية 
قدر المستطاع . وسوف نعمل،  متى كان ذلك ممكناً،  مع الوكاالت اإلنسانية غير الحكومية المحلية كشركاء وداعمين 

في التنفيذ،  كما سوف نتعاون مع األجهزة الحكومية المحلية متى كان ذلك مالئماً. وسنولي أولوية كبيرة للتنسيق 
السليم الستجاباتنا الطارئة. ويمكن تحقيق ذلك على النحو األفضل داخل البلدان المعنية بواسطة أولئك المنخرطين 

كثر من غيرهم في عمليات اإلغاثة،  ويتعّين أن يشمل هذا التنسيق ممثلين عن هيئات وأجهزة المنظمات  مباشرة أ
الدولية المعنية.

يتعّين إيجاد السبل إلشراك المستفيدين من البرامج في إدارة معونات اإلغاثة:. ٦

ال يجــوز أبــداً فــرض المســاعدات المقدمــة فــي إطــار االســتجابة لحــاالت الكــوارث علــى المســتفيدين. ويصبــح باإلمــكان تحقيــق 
اإلغاثــة الفعالــة وإعــادة التأهيــل المســتدامة علــى النحــو األفضــل حينمــا يشــارك المســتفيدون المســتهدفون فــي تصميــم أو 
تنفيــذ برنامــج المســاعدة وإدارتــه. وســوف نكافــح مــن أجــل إنجــاز المشــاركة المجتمعيــة الكاملــة فــي برامجنــا لإلغاثــة وإعــادة 

التأهيــل.

على معونات اإلغاثة السعي للحد من الهشاشة المستقبلية إزاء الكوارث إلى جانب تلبية االحتياجات . ٧
األساسية:

تؤثــر أعمــال اإلغاثــة علــى آفــاق التنميــة طويلــة المــدى،  ســواء علــى نحــو إيجابــي أو ســلبي. وإقــراراً منــا بذلــك،  فإننــا ســوف 
نجاهــد مــن أجــل تنفيــذ برامــج اإلغاثــة التــي تقلّــل علــى نحــو ملمــوس مــن هشاشــة المســتفيدين إزاء الكــوارث المســتقبلية 
وتســاعد علــى إيجــاد أســاليب الحيــاة القابلــة للبقــاء. وســوف نولــي عنايــة خاصــة للشــواغل البيئيــة عنــد تصميــم برامــج اإلغاثــة 
وإدارتهــا. كمــا سنســعى أيضــاً للتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن األثــر الســلبي للمســاعدة اإلنســانية،  محاوليــن تجنــب االعتمــاد طويــل 

المــدى للمســتفيدين علــى المعونــة الخارجيــة.

نعتبر أنفسنا مسؤولين أمام كل من أولئك الذين نحاول مساعدتهم :. ٨

إننــا كثيــراً مــا نعمــل كصلــة مؤسســية بيــن أولئــك الراغبيــن فــي المســاعدة وأولئــك الذيــن يحتاجــون المســاعدة أثنــاء الكــوارث. 
ومــن ثــم فإننــا نعتبــر أنفســنا مســؤولين أمــام كال الطرفيــن. ويتعّيــن لمعامالتنــا مــع المســتفيدين أن تعكــس موقفــاً منفتحــاً 
وشــفافاً، كمــا أننــا نــدرك ونعــي بواجبنــا المتمثــل فــي كفالــة تحقيــق مراقبــة مالئمــة لعمليــات توزيــع المعونــات وإجــراء عمليــات 
تقييــم منتظمــة حــول أثــر المســاعدات المقّدمــة ـفـي حــاالت الكــوارث. وســوف تســتند برامجنــا إـلـى مســتويات راقيــة مــن 

المهنيــة والخبــرة مــن أجــل التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن فقــدان المــوارد الثمينــة.
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ضحايا الكوارث هم أخوة لنا:. ٩

يــز  ال يجــوز أبــداً نســيان احتــرام ضحايــا الكــوارث بوصفهــم شــركاء فــي العمــل علــى قــدم المســاواة، وسيســعى المركــز دومــاً لتعز
فــرص مشــاركة ضحايــا الكــوارث واألزمــات، ويجــب علينــا دومــاً أن نســعى لمــد يــد العــون واإلغاثــة قــدر المســتطاع باعتبــار 

هــؤالء الضحايــا شــركائنا فــي اإلنســانية.

ثامناً : المسؤولية وااللتزام

ممثليــن أو منســوبين أو أي مــن المتعامليــن مــع المركــز فــي المجــال اإلغاثــي أو اإلنســاني، نعتبــر جميعــاً مســؤولين عــن التكامــل 
األخالقــي و المهنــي الــذي يحفــظ للمركــز مكانتــه إقليميــاً ودوليــاً، والــذي يســعى حثيثــاً للوصــول إلــى أعلــى مســتويات االحترافيــة 
والمهنيـــة فــي أداء العمــل اإلنســاني واإلغاثــي علــى كافــة أصعــــدة المجتمــع الدولــي محققــاً غايتــه المنشــودة، وســعياً للوصــول 
إلــى أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال اإلغاثــة وتقديــم العــون، والتناغــم مــع المبــادئ اإلنســانية التــي يتبناهــا المركــز  بنــاًء 
علــى االتفاقيــات و األســس والمبــادئ التــي قامــت عليهــا المنظمــات الدوليــة، و بنــاءا علــى مــا تمليــه علينــا ضمائرنــا وإنسانيتنـــا، 
لـــــــــــذا، فــإن قواعــــــد الســلوك المؤسســاتية المتوافــق عليهــا دوليــاً، والمتفقـــــــة مــع المبــادئ اإلنســانية، والمســتقرة فــي اليقيــــن 
والوجــدان اإلنســاني ســوف يعتبــرون جميعــاً أهــم المراجــع األساســية المعــول عليهــا ـفـي أداء و دعــم مهــام المركــز اإلغاثيــة 

واإلنســانية، ونبراســاً لكافـــة ممثلــي المركــز ومنســوبيه، أمــالً فــي مزجهــا ســوياً لتحقيــق أهــداف المركــز.

و يتحمل جميع ممثلي ومنسوبي المركز مسؤولية ضمان التقيد بقواعد السلوك وأداء العمل بنزاهــة وإنسانيــــــة ، وما 
يشمله ذلك من أداء المهام الموكلة في إطار الوعي واإللمام بالمجاالت اآلتية :

النزاهة والشفافية و االلتزام.. 1
إساءة التصرف والسلوك.. 2
اإلجراءات والتدابير االحترازية.. 3
اإلفصاح عن المخاوف المتعلقة بعدم االلتـــزام بالقوانين أو األنظمـة أو  قواعد المركز.. 4

النزاهة والشفافية و االلتزام . ١

ــته فــي المجــال اإلغاثــي واإلنسانــــي والرقــي بمســتواه علــى كافــة  يعتمــد نشــاط المركــز عالميــاً فــي الحفــاظ علــى ســمعته ومكانــ
األصعــدة اإلقليميــة والدوليـــة علــى أداء ممثليــه ومنســوبيه وأخالقياتهــم وامتثالهــم لألنظمــــة والقوانيــن والقواعـــد المرعـيــــــة، 
كمــا أن توظيــف أو اســتقبال أو التعامــل مــع أي مــن الممثليــن أو المنســوبين بــأي صــورة يتــم علــى أســاس جدارتهــم ونزاهتهــم 
والتزامهــم بقواعــد العمــل بالمركــز و مهمتــه الساميــــة التــي أنشــئ ألجلهــا، وعليـــــــــــــــــــــــــــــــه، فــإن المركــز ينتــــظر مــن ممثليــه 

ومنســوبيه مــن كافــة الفئــات وفــي كافــــة مياديــن العمــل أن يلتزمــوا بمــا يلــي :
احترام وتنفيذ وترويج المبادئ األساسية لمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية. . 1
القيام بجميع الواجبات والمهام بنزاهة، والكفاح من أجل تحقيق مستويات عالية من المسؤولية المهنية واإلنجاز . 2

والتفاعل. 
المحافظة على مستوى عاٍل من النزاهة في جميع عالقات العمل العمليــة داخل المركز وخارجه. . 3
االستخدام األمثل للموارد التي يتحملون مسؤوليتها وحسن إدارتها وتوجيهها.. 4
الحفاظ على ما يتم تسليمه إليهم من ُعهـد أو أصول أو موجودات تتبع المركز. . 5
تنشئة أعلى المستويات الممكنة من الكفاءة المهنية بين األشخاص الذين ُيعهد لكل عضو من ممثلي المركز أو . 6

منسوبيه بمسؤوليتهم.
احترام جميع الشعوب دون أي تمييز، آخذين بالحسبان عادات وتقاليــد هذه الشعوب ومعتقداتها الدينية.  . 7
التعرف على التنوع الثقافي و التعليمي و قيمة المهارات الفريدة ووجهات النظر التي يتمتع بها مختلف . 8  .8

األشخاص في مكان العمل.
احترام األديان و األعراف والعادات والتقاليد المرعية و المجتمعية، و بكل ما يتعلق بالتعامل مع النساء.. 9

تمثيل المركز بإيجابية وعكس سياسات ومنهاج المركز فى كافــة التعامــالت وتعزيز ثقة المتعاملين معه.. 10
عدم االرتباط بأي التزامات مادية تمس المركز أو تترتب على نشاطاته، ما لم يتم ذلك وفق آليــة التصريح ومن خالل . 11

االعتمادات المتعارف عليها من ذوي الصالحيـــة بالمركز ومن كل إدارة ووفق سياسات المركز النافذة األثر.
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٢.   إسـاءة التصرف والسلوك

يمتنــع جميــع ممثلــي المركــز ومنســوبيه مــن القيــام بأيــة أعمــال قــد تعتبــر فــي عــداد ســوء التصــرف أو الســلوك أو قـــد تضــع 
يبــــة أو شــــك أو شــبهة حــول نبــل المهــام أو األعمــال الُمســند إليــه أدائهــا. ويبيــن الجــزء  ممثــل أو منســوب المركــز فــى موضــع ر
التالــي مــن هــذه القواعــد الفئــات العامــة لألعمــال المحظــورة. كمــا أنــه يشــمل أمثلــة علــى أعمــال محــددة يعتبرهــا المركــز مخلــة 
بالتصــرف أو مــن قبيــل ســوء الســلوك الفــادح، وذلــك وفــق خطــورة الفعــل.  وبصــورة عامـــــــة، فــإن أي »اســتغالل للســلطة أو 

ســوء استخدامـهـــــا« ســوف يعتبــر فــي عــداد ســوء الســلوك الفــادح المرفــوض كليــًة. 

١.   يعتبر من ضمن االنتهاكات والمخالفات للقوانين والتعليمات والنظم ما يلي:

خرق أحكام القوانين الوطنية أو الدولية المعمول بها، أو خرق أي من اتفاقيات الوضع القانوني المعمول بها.أ. 
انتهاكات القواعد والتعليمات التي يقرها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية. ب. 
انتهاكات القواعد التي تقرها إدارة األعمال التطوعية من المتطوعين والمشاركين في المهام والبرامج التطوعية.ج. 
ممارسة أي نشاط يتعارض مع أهداف أو مبادئ المركز أو األنظمة ذات العالقة .د. 

٢.   يعتبر من ضمن صور إساءة استخدام السلطة وتجاوزها ما يلي :

ُيعــرف المركــز »إســاءة اســتخدام الســلطة أو الجــور ـفـي اســتخدامها« عـلـى أنهــا اســتغالل أو إســاءة اســتعمال المنصــب أو 
النفــوذ أو المــوارد المتاحــــة أو توظيــف األفــراد واألعمــال لجنــي مصالــح أو منافــع خاصــة أو مصالــح أو منافــع لآلخريــن بنيــة 

يـــط أو إســاءة اســتخدام مــوارد الحمــالت اإلغاثيـــــة. ســيئة، أو التأثيــر علــى مكانــــة المركـــز أومكانتــــــه بالتفر
ومن ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(.

استغالل المنصب في جعل المركز ملتزماً لجهة ما قانوناً أو مالياً أو أخالقياً دون تفويض.أ. 
سرقة أو  اختالس أو التفريط في األموال أو الممتلكات أو الموجودات أو األصول التابعة للمركز أو إساءة ب. 

استعمالها.
جميع أشكال االستغالل وإساءة االستعمال.ج. 

3.    يعتبر من قبيل ا النتهاكات األمنية ما يلي: 

عدم االنصياع للتعليمات األمنية. أ. 
تعاطي أو تناول أو تداول المواد المخدرة أو المسكرات بأنواعها.ب. 
استخدام أو امتالك األسلحة أو الذخيرة مهما كان نوعها.ج. 
عدم االلتزام بتعاليم المرور أثناء قيادة مركبة تابعة للمركز )في جميع األوقات( أو أية مركبة أخرى أثناء أداء د. 

العمل أو المهمة.

4.    يعد  من ضمن انتهاكات منسوب أو ممثل المركز ما يلي :

اإلدالء بأية بيانات علنية فيما يتعلق باألوضاع السياسية أو العسكرية، بما في ذلك القيام طوعاً بتوفير الشواهد أ. 
أو المعلومات التي تكون قد وصلت إلى ممثل أو منسوب المركز )بحكم طبيعة عمله( في أي نوع من أنواع 

اإلجراءات القانونية، أو تمرير مثل هذه الشواهد أو المعلومات إلى دوائر االدعاء العام، بدون تفويض مسبق من 
صاحب الصالحية بالمركز. 

االستخدام غير المشروع للشعارات الدالة للمركز أو المنظمات الدولية.ب. 
نشر المؤلفات أو المقاالت أو األبحاث المتعلقة بالبعثة التي يعمل بها في منشورات خارجية دون الموافقة ج. 

المسبقة من صاحب الصالحية بالمركز.
أي فعل أو تقصير قد يسيء إلى مكانة المركز أو يؤثر على سمعته.د. 
عدم مراعاة أو احترام العادات أو التقاليد أو المعتقدات الدينية، ومن ذلـك عدم مراعـاة العادات والتقاليد ه. 

الوطنيـة.
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5.    يعد من ضمن صور اإلهمال أو التفريط ما يلي:

التفريط في ممتلكات المركز.أ. 
السرقة و االختالس مهما كان نوعها أو قيمتها.ب. 
إساءة استخدام الموارد أو سوء إدارتها.ج. 

٦.   يعتبر من ضمن اإلدعاءات الكاذبة ما يلي:

قيــام ممثــل أو منســوب المركــز بإلقــاء أيــة بيانــات كاذبــة أو كيديــة، أو ادعــاء كاذب، أو اتهــام باطــل لممثــل أو منســوب أخــر مــن 
ممثلــي  أو منســوبي المركــز أو لطــرف ثالــث.

٧.   يعتبر من ضمن الممارسات الفاسدة في تعريف العمل:

عدم اإلفصاح بشفافية كاملة عن أي تضارب في المصالح حال أو محتمل مع أي متعهد بتوفير اإلمدادات أو أ. 
الخدمات أو مع أي شريك في العمل.

عدم اإلفصاح بشفافية عن الهبات أو الهدايا والتي تتجاوز كونها  »هدية رمزية« .ب. 
استخدام أي معلومات أو بيانات بحكم التعاون أو التعامل مع المركز للحصول على خدمة خاصة أو تحقيق ج. 

نفع خاص.

٨.   الممارسات المحظورة إلفشاء أو نشر المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو المستندات 

إفشاء أي معلومات أو وثائق أو مستندات بشأن جميع مواد العمل الرسمية أو مهمة العمل ألي شخص بأي أ. 
مراسلة أو معلومات داخلية معروفة لهم بحكم مناصبهم الرسمية والتي لم يتم اإلعالن عنها.

إفشاء أي معلومات أو وثائق أو مستندات تحمل طابع السرية أو الخصوصية عن هويات ممثلي أو منسوبي ب. 
المركز أو مواقعهم الجغرافية مما يؤدي إلى حدوث خطر وعواقب معاكسة لهم إذا ما تم الكشف عن هوياتهم 

أو مواقع تواجدهم. 
اإلدالء لوسائل اإلعالم بأي تصريحات أو اإلفصاح عن أي معلومات أو بيانات أو التعامل مع الجهات اإلعالمية ج. 

إال بموافقة صاحب الصالحية بالمركز . 

اإلجراءات والتدابير االحترازية.  .3

١.    الخطوات اإلجرائية  :

فــي حالــة وقــوع أيــة مخالفــة ألحــكام »قواعــد الســلوك وأخالقيــات العمــل« مــن الممثليــن أو المنســوبين، فــإن المركــز ســوف 
يقــوم باتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابيــر الحمائيــة والوقائيــة التــي قــد تهــدد أو تعيــق أداء المركــز لمهامــه فــى مختلــف األقطــار، أو 
قــد تقلــل مــن رفعــة أو مكانــة المركــز ومبادئــه وأسســه ومصداقيتــه مــن قبــل المتعامليــن معــه أو الفئــات المســتهدفة باإلغاثــة 

والعــون اإلنســاني أو المنظمــات أو الهيئــات الدوليــة أو اإلقليميــة أو المحليـــة. 

التبعات المحتملة بحق ممثلي أو منسوبي المركز  :  .٢

تختلــف اإلجــراءات التــي للمركــز حــق اتخاذهــا وفــق حجــم المخالفــة، وطبيعــة العالقــة التــي تربــط المخالــف بالمركــز، وتتعــدد 
اإلجــراءات والتدابيــر، والتــي قــد تصــل لحــد قطــع عالقــة العمــل مــع الموظفيـــن، أو إنهــاء عقــود التطــوع، بــل وقطــع التعامــالت 

مــع أي مــن الجهــات التــي تخــل باألســس أو المبــادئ اإلنسانيــــة.

أفراد العائلة :  .3

يعتبر الموظف أو المتطوع مسؤوالً عن تصرفات أفراد عائلته المرافقين له خالل مهمته.  
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المسؤولية المدنية والجزائية :  .4

إن أي إجراء أو تدبير يتم اتخاذه بموجب هذه اإلجراءات ال يستبعد المسؤولية أو اإلجراءات اإلدارية أو المدنية أو الجزائية 
)الجنائيــة( التي قد تتبع ذلك اإلجراء وتترتب عليـــه أو المقررة قانوناً.

التبليغ واإلفصاح عن االنتهاكات  :  .5

إذا تبين ألي من ممثلي أو منسوبي المركز احتمالية وجود انتهاك ألي من أحكام هذه القواعد، يتم إبالغ الجهة المختصة 
في المركز.

جلسات ما قبل وبعد المهمة :  .٦

سوف تتم مناقشة » قواعد السلوك وأخالقيـات العمل » أثناء الجلسات التي تسبق وتلي المهمة. 

المسؤولية الجماعية :  .٧

جميــع األشــخاص الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام » قواعــد الســلوك و أخالقيـــات العمــل » هــذه، ملتزمــون بتهيئــة بيئــة تحــول 
دون اســتغالل الســلطة أو النفوذ أو تســهل إعمال التفريط في موجودات وأصول المركز أو الخروج على العادات أو التقاليد 
أو مخالفــة األنظمــة أو القوانيــن، وتدعــم تنفيــذ المعاييــر الــواردة فيهــا فيمــا يتعلــق بالســلوك وبالعمــل علــى المحافظــة علــى 
هــذه البيئــة.  ويتحمــل المديــرون فــي جميــع المســتويات مســؤوليات خاصــة فــي ســبيل دعــم وتطويــر األنظمــة الداخليــــة وإعمــال 

دور الرقابــــــة الالزميــن للحفــاظ علــى هــذه البيئــة.  

اإلفصاح عن المخاوف المتعلقة بعدم االلتـــزام بالقوانين أو األنظمـة أو  قواعد المركز.  .4

ثقافة اإلفصاح :  .١

يتمثــل جوهــر الثقافــة التنظيميــة الفعالــة ـفـي مجــال االلتـــــزام بالقوانيــن واألنظمـــة وقواعــد المركــز ـفـي وجــود آليــة تســمح 
للممثليــن والمنســوبين بالتعبيــر واإلفصــاح واإلبــالغ عــن مخاوفهــم الفعليــة أو المحتملــة فيمــا يتعلــق باإلخـــــالل بالقوانيــن أو 
األنظمـــة أو قواعــد المركــز،  وذلــك فــي ظــل بيئــة تخلــو مــن المســائلة الناتجــة عــن هــذا اإلفصــاح،  ممــا يمكــن معــه معالجــة تلــك 
المخــاوف والتصــدي لهــا بالقــدر الــالزم مــن الســرعة والفاعليــة. وتقــع علينــا جميعــاً مســئولية اإلبــــالغ عــن أي مخــاوف تســاورنا 
بشــأن احتمــال وقــوع مخالفــات قانونيــة أونظاميــة او مخالفــات لقواعــد المركــز أو بشــأن وقوعهــا فعليــاً وفــي أي وقـــت، علــى أن 
يتــم اإلبــــالغ فــي أســرع وقــت يمكــن معــه ضبــط المخالفــات ومحاسبـــة المسئوليـــن عــن اإلخــالل بالنظــم والقوانيـــن واتخــاذ كافــة 
ــالغ مــن شــأنه أن يفضــي إلــى تداعيــات ســلبية وخطيــرة ســواء كان ذلــك علــى  اإلجــراءات التصحيحيــة، الســيما وأن عــدم اإلبــ
مكانــة أو أهــداف أو تأديــة رســالة )الـمـركــــز( أو أي مــن ممثليــه أو منســوبيه،  وفــي هــذا الصــــدد،  فــإن المركــز يمنــع منعــاً باتــاً 
اتخــاذ أي إجــراءات مســائلة أيــاً كان نوعهــا إزاء اإلعــراب عــن أي شــكوك أو مخــاوف عــن وجــود مخالفــات قانونيــة أو نظاميــة 

أو المســاعدة علــى التصــدي لتلــك المخالفــات إن وجــدت.

المسئـوليـــة:  .٢

ممثلي ومنسوبي )الـمـركــز( هم »حاملي أمانة » الـمـركــز فيما يتعلق بمشاكل عدم االلتـــزام بالقوانين أو األنظمـة أو القواعد 
،  فهــم الرقابــة الفاعلــة فــي ضمــان تحقيــق المركــز ألهدافــه اإلنسانيــــة،  لـــذا فــإن المركــز ال ينتظــر مــن ممثلــي ومنســوبي ســوى 
اإلفصــاح الفــوري عبــر القنــوات المحــددة بالمركــز عــن أي مخالفــات قائمــة أو وشــيكة أو محتملــة. وبقــدر مــا كان التصــدي 
لتلــك المخالفــات  بقــدر مــا تكــون النتيجــة أفضــل والمــردود أســرع. وفــي حالــة عــدم اقتنــاع أحدهــم بكيفيــة التصــدي للمخــاوف 
أو الشــكوك التــي يثيرهــا فــإن بمقــدوره التحــدث فــي ذلــك الشــأن إلــى مديــره المباشــر أو إلــى إدارة الشــئون القانونيــة بالـمـركــــز .

و انطالقــاً مــن هــذه المســئولية،  فــإن علــى جميــع العامليــن أن يطلعــوا علــى سياســات »الـمـركــــز« وأن يتقيــدوا بمــا جــاء فــي 
تلــك السياســات قلبــاً وقالبــاً .
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قنوات التواصل:  .3

ــزام بالقوانيــن أو  معرفــة القنــوات العديــدة التــي يمكــن مــن خــــاللها إبــداء المخــاوف والشــكوك المتعلقــة بمظاهــر عــدم االلتـــ
األنظمـــة أو قواعــد المركــز.

قـواعــــد اإلفصـاح:  .4

أثــر التعــاون بخصــوص المخالفــات المتعلقــة باإلخـــــالل بمقتضيــات هــذه القواعــد. إن هويتــك )إذا اختــرت أن تفصــح . 1
عنهــا( والمعلومــات التــي تدـلـي بهــا ســوف لــن يتــم تبادلهــا اإل مــن قبــل مــن تدعــو الضــرورة إـلـى إطـالعـهـــم عليهــا ومــن 

يضطلعــون بمســئولية التصــدي للمخــاوف والشــكوك.
عــدم اتخــاذ أي إجــراءات مســائلة أو تبعــات نظاميــة ضــد أي شــخص جــراء إبــــالغه عــن مخاوفــه أو شــكوكه بحســن نيــة . 2

حيــال وقــوع مخالفــات قانونيــة أو نظاميــة أو جــراء المشــاركة فــي التحقيقــات المتعلقــة بتلــك الشــكوك أو المخــاوف.
إن اإلبــــالغ عــن الشــكوك والمخــاوف فــي هــذا الخصــوص ســوف ُيمكِّــن الـمـركــــز مــن إجــراء التقييــم فــي الوقــت المناســــب . 3

يـــــة ضمانــاً لتحقيــق االمتثــال التــــام. واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــــة واالحتراز

تاسعاً: ميثاق شرف العمل اإلغاثي واإلنساني بالمركز

حرصــاً مــن المركــز علــى تحقيــق الفعاليــة فــي أداء مهامــه،  وحيــث أن العنصــر البشــري هــو المحــرك الرئيســي للمركــز فــي أداء 
تلــك المهــام تحقيقــاً ألهدافــه الساميــــة،  فــإن كافــة ممثلــي ومنســوبي المركــز  يلتـــزمون بمــا ورد مــن مبــادىء فــي ميثــاق شــرف 
العمــل اإلغاثــي و اإلنســاني،  وباعتبــاره  ركيــزة وأســاس الرابطــة التــي تجمــع مــا بيــن المركــز  مــن ناحيــة وممثليــه ومنســوبيه 

مــن ناحيــة أخــرى.

ولهـــــــــــــــــــذا،  فــإن المركــز إذ يؤكــد علــى أهميـــة ذلــك الميثــاق لمــا يرســيه مــن أســس ترســم أطــر عالقــة التعــاون أو التعامــل مــع 
المركــز بــأي صفـــة،  فــإن المركــز ال يقبــل ســوى االلتــزام بمــا ورد فــي الميثــاق مــن التزامــات ال تنفصــم عــن اســتمرارية التعامــل 

مــع المركــز بــأي رابطـــــة كانــــت وتحــت أي مســمى أو ألي هــدف.

وإننــا جميعــاً كممثليــن و منســوبين نلتــزم ونتعهــد خــالل كافــة فتــرات عملنــا أو تطوعنــا بالمركــز أو تعاوننــا معــه أو ارتباطنــا 
بــه بــأي صفــة كانــت، وفــى كافـــة مــا ُينســــب إلينــا أدائــه مــن أعمــال أو مهــام داخــل أو خــارج المملكــة العربيــة الســعودية بمبــادئ 
وقيــم المركــز األساســية، وذلــك دون تفريــط أو تهــاون، و بعلمنــا التــام الناـفـي للجهالــــة بمحتواهــا، وتبعـــات اإلخــالل بهــا، أو 

التفريــط فيهــا.

تعــــهـــــــدات والتزامات ممثلي ومنسوبي المركز:

كــون مخلصــاً فــي أدائــي لعملــي، مؤديــاً إيــاه بــكل أمانــة وشــرف، ســاعياً لــكل مــا فيــه خيــر . ١ أتعهــد عامــالً أو متطوعــاً، أن أ
للمملكــة، مجتهــداً فــي تحقيــق رســالتها اإلنسانيـــــة واإلغاثيــــة، ملتزمــاً بالقواعـــــد واألنظمــة النافــــذة األثــر فيهــا، متحوطــاً 

بالســلوك اإلنســاني القويــم فــى أداء مهامــي تحقيقــاً ألهــداف المملكــة الساميــــة.
أن التــزم بــأداء بالمهــام التــي ُكلفــُت بهــا، وبتطبيــق معاييــر المركــز، بأعـلـى درجــة مــن الحياديــة واالحترافيــة واألمانــة . ٢

والشــفافية. والشــرف 
أن التزم بما ورد في قواعد السلوك و أخالقيات العمل بالمركز من قواعد وتوجيهات دون مساومة أو تفريط.. 3
أن التزم بإعمال وتطبيق نصوص ومواد ميثاق شرف العمل اإلغاثي واإلنساني بالمركز و التي تتضمن : . 4

أداء العمل وفق األهداف النبيلة التي تخدم المملكة  واإلنسانيـــــــة.. 1
أداء العمل وفق المبادئ األساسية للعمل اإلنساني واإلغاثي دون أدنى تمييز أو تفرقـــــــة.. 2
عدم اإلضرار بسمعة ومكانة المركــــــز. . 3
التعاون والتكافل والتواصل بشكل جماعي مع أعضاء الفريق الواحد.. 4
العمل على االحترام المتبادل ألفراد المجتمعات األخرى. . 5
المحافظة على السلوك األخالقي في الحياة المهنية.. 6
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المحافظة على ما يتم تسليمه إلي من عُهد أو موجودات أو أصول تتبع وتخص المركز.. 7
تنظيم الوقت لممارسة العمل اإلغاثي واإلنساني والمهام الموكلة إلي.. 8
عدم التمييز أو التفرقة ضد األشخاص أو المجموعات بسبب المعتقدات الدينية، أو الجنس، أو األصل والعرق، أو . 9

اإلعاقة. 
االلتزام بأنظمــــة وقوانيـــــن وأعراف الدولة المستضيفة.. 10
عدم االنخراط في المظاهر السياسية أو األمنية للدولة المستضيفة.. 11
التقيد بالزي الرسمي للمركز ووضع الشعار المميز للمركز أثناء أداء المهام واألعمال المسند إلي أدائها.. 12
عدم استغالل المستفيدين بأي شكل من األشكال وألي غرض كان.. 13
عــدم الحصــول علــى أي مقابــل أو منفعــة مــن اآلخريــن لقــاء القيــام بعملــي أو تحقيــق نفــع خــاص أو ربحــي مــن وراء . 14

ذلك.
تقديم المســاعدات وفقاً لالحتياجات، والمســؤولية تجاه كافـــة الســكان المتضررين وتقديم الدعم اإلنســاني واإلغاثي . 15

قدر المســتطاع.
االمتثال إلى تعليمات وتوجيهات رئيس الوفد أو الفريق أثناء المهام الخارجية.. 16
عــدم اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي أثنــاء المهــام الخارجيــة ـفـي المناطــق المصنفــة بدرجــة خطــورة عاليــة . 17

لضمــان أمــن فريــق الحملــة.

أن التزم بالقيم األساسيــة للمركز، و ذلك على النحو التالي :   .5

االستجابة لالحتياجات بحيادية وشفافية وتجرد من كافة الدوافع الخفية.   .1
السعي الجاد لتحقيق أقصى مستويات االحترافية والجودة.  .2

تشجيع مشاركة الجمهور لدعم العمل اإلغاثي واإلنساني.  .3
كات القوية على المستوى الدولي. األخذ بزمام المبادرة وبناء الشرا  .4

العمل نحو إنسانية بال حدود.  .5

عاشراً : األثر التعاقدي و االتفاقي:

كافـــة مــا ورد مــن أســس أو تعهــدات أو أحــكام فــي قواعــد الســلوك و أخالقيــات العمــل هــذه تشــكل ُجــزءاً ال يتجــزأ مــن العقــد 
أو االتفــاق الــذي يحكــم طبيعــة العالقــة )وظيفيــة أو تطوعيــه أو تعاونيــة( بيــن المركــز و ممثليــه أو منســوبيه، وتعتبــر جميعهــا 

كمــاً واحــداً ال يتجــزأ عــن بعضهــا البعــض.
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خـــاتــــمـــــــه

ــد التــي ال يســتقيم  ــة القواعـ ــات الـعـمـــل،  والقيــم األساســية،  وميثــاق الشــرف،  وكافـ ــاً، فــإن قواعــد الســلوك و أخالقــيــ ختامـ
عمــل المركــز دونهــا، إذ ترســم أطــر العمــل بالمركــز  أو التعامــل معــه، و توضــح الركائــز التــي يقــوم المركــز عليهــا ـفـي أدائــه 
لمهامــه ونهجــه العــام وسياســاته المســتمدة مــن أهدافــه،  فإنهــا تؤكـــــــد أيضــاً علــى أن تحقيــق تلــك األهــداف النبيلــة،  ودعــم 
المركــز ـفـي أداء رســالته لتخفيــف المعانــاة عــن كاهــل اإلنسانيـــة، وآمــالً ـفـي تحقيــق غايتــه المنشــودة »إنســانية بــال حـــدود«،  
ودفــع مكانتــه المستمـــدة مــن أهدافــه اإلنسانيـــة،  جميعهــا أهــداف ومبــادىء لــن يتــم للمركــز تحقيقهــا أو ترســيخ العمــل 
بمقتضاهــا دون تعاونكــم وإيمانكــم بهــا وإعمالهــا وتطبيقهــا واتخاذهــا نهجــاً عامــاً،  وبصــورة تســهم إســهاماً فعــاالً فــي تحقيــق 
المكانـــة الرفيعــــة للمركــز علــى كافــــة األصعــــدة، وهــي أهــداف وغايــات يعيــق تحقيقهــا العمــل فــي منظومــــة يشــوبها اإلخــالل أو 
عدم االلتزام باألحكام أو القوانين أو األنظمــــة أو القواعد، أو دون العمل الدؤوب والسعي الحثيـــث لتحقيق االلتزام بالقواعد 
واألنظمــة الدوليــة  والمحليـــة واإلقليمـيـــة بالتــوازي، وإتبـــاع وتنفيـــذ كافـــة السياســات و اللوائــح الداخليــة فــي شــفافية ونــزاهــــــــــة 

دون تســاهل أو تفريــط.

مــع تحياتنــا ،،،

مـركــز الـمـلـك سلــمـان لـإلغـاثـة واألعـمـال اإلنـسـانيـة
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