الميثاق األخالق
للعاملين في القطاع غير الربحي
مبادئ وسلوكيات

مقدمة:
يعد التمسك بمكارم األخالق أحد ركائز النجاح ،ومن مظاهر التقدم والرقي؛ ولذا تبوأت أخالقيات
العمل مساحة واسعة في أدبيات كثيرمن الدول والقطاعات املفعمة بالحيوية ،وفي بيئتنا املحلية تعظم أهميتها
النبثاقها من ثقافتنا وانسجامها التام معها.
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اْلحس ِان و ِإيت ِاء ِذي القربى وينهى ع ِن الفحش ِاء
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واملنك ِر والبغ ِي ۚ ي ِعظك ْم لعلك ْم تذك ُرون) (النحل )۹۰ :وأوص ي نبيه صلى هللا عليه وسلم بقاعدة
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سامية في التعامل األخالقيُ (:خذ ْال َع ْف َو َو ْأ ُم ْر ب ْال ُع ْرف َو َأ ْعر ْ
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وزكاه جل وعال فقالَ (:و ِإنك لعل ٰى خلق ع ِظيم) (القلم ،)4 :ورسولنا عليه الصالة والسالم هو موضع
األسوة واالقتداء الكامل.
والعاملون في القطاع الخيري أولى من يمتثل لهذه األخالقيات ويتمثلها في سلوكه ،إذ ترتقي بهم ،وتجعلهم
أكثرعطاء وإتقانا ،وأعظم إخالصا واحتسابا ،مما يبرزالصورة الباهرة للعمل الخيري ،ويجعلها أشد بهاء ونقاء
ويزيل عنها أي غبش عارض.
وحيث أن رؤية اململكة العربية السعودية  2030تنص على أن اململكة العربية السعودية ،قبلة
املسلمين ،والعمق العربي واْلسالمي) وأن مجتمع اململكة (مجتمع حيوي قيمة راسخة) ،وتحفز املواطنين على
املشاركة في القطاع الثالث وتشرع أبواب املنظمات في القطاع الستقطاب أعداد ضخمة من املتطوعين ،فقد
برزت الحاجة إلى بناء ميثاق أخالقي للعاملين في القطاع الخيري بوجه سلوكهم ،ويدلهم على أفضل املمارسات
األخالقية واملهنية في قطاعهم اْلنساني النبيل.

التعريفات:
ويقصد باملصطلحات التالية أينما وردت في هذا امليثاق ما يلي:
• امليث اااق األخالقي :القيم واملب ااادي املحوري ااة املوجه ااة لثق اااف ااة الع اااملين في القط اااع الخيري ،واملؤثرة في
سلوكهم.
• العاااملون :كاال من يعماال في القطاااع الخيري من الجوس ا ا ا ااين ،وإن تفاااوتا مراكزهم وأجورهم وطبيعااة
أعمالهم ،ويتساوى في ذلك املوظف واملتطوع.
• العمل الخيري :أي عمل يس ااتهدف نفع الناي ،ويكون باملال ،أو الجهد ،أو الوق  ،أو الفكر ،وليس له
غايات ربحية ،وقد يسمى أحيانا( :القطاع الخيري القطاع الثالث  -القطاع غيرالربحي).
• املنظمااة :أي وقف أو مؤس ا ا ا اس ا ا ا ااة أو جمعيااة توتمي للقطاااع الخيري مثاال الجمعيااات األهليااة الخيريااة -
املؤس ا ا اسا ا ااات الخيرية  -الجمعيات الخيرية  -املؤس ا ا اسا ا ااات والكيانات املانحة  -املؤس ا ا اسا ا ااات الوقفية -
املؤسسات غير الربحية).
• أصحاب العالقة :كل من يؤثر على املنظمة أو العمل الخيري أو يتأثر بهما
• املستفيد :الذي أنشئ املنظمة لخدمته.
• الرئيس :املسؤول األعلى في كل وحدة إدارية أو منظمة على اختالف مسمياتهم الوظيفية.

أهداف الميثاق:
 .1تحديد األسس واملبادئ األخالقية للممارسات املهنية في العمل الخيري.
 .2توجيه سلوك العاملين في القطاع الخيري.
 .3تحفيزالعاملين في القطاع الخيري لاللتزام بالخلق القويم والتعاون على تطبيقه.
 .4تعزيز املمارسات اْليجابية في القطاع الخيري ،وتحسبن أو تصحيح ما عداها.
 .5ترسيخ حضوراألخالق في ثقافة املنظمات.

األساس والركائز التي بني عليها الميثاق:

بني مواد امليثاق على أسس وركائز تنطلق من اْليمان باهلل سبحانه وااللتزام بالشريعة اْلسالمية ومقاصدها
الكلية ،واحترام األنظمة الرسمية وروعي فيها األصالة واملتانة ،والعلمية ،وهي سمات من شأنها بلوغ أعلى درجة
من املصداقية ،والو اقعية ،والقبول۔
وعليه انطلق امليثاق من أسس راسخة ،وركائزباسقة ،هي:
▪ االستناد إلى النصوص الشرعية من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم الصحيحة.
▪ مراعاة األنظمة واللوائح الخاصة بالجمعيات األهلية في اململكة العربية السعودية.
▪ اْلفادة من الدليل اْلسترشادي لقواعد أخالقيات العمل ،ودليل الحوكمة في الجمعيات األهلية.
▪ النهل من التجارب املحلية واْلقليمية والدولية ،واالطالع على أفضل املمارسات تلبية احتياجات
أصحاب العالقة في العمل الخيري بكافة مستوياتهم من قيادات ،ومجالس إدارة ،وإدارات تنفيذية،
وعاملين ،ومستفيدين.

فوائد االلتزام بالميثاق:
◆ يسا ااهم في تحقيق رؤية اململكة العربية السا ااعودية  2030التي تنص على غري ثقافة التطوع ،وتحمل
املس ا ا ااؤولية في حياتنا وأعمالنا ومجتمعاتنا ،وتعظيم األثراالجتماعي للقطاع غيرالربحي ،إض ا ا ااافة إلى
رفع حيوية املجتمع املنبثقة من قيمة الراسخة ،وفتح الباب ألكبرعدد من الراغبين بالتطوع.
◆ يعززمبادئ الحوكمة التي تساتند على املساؤولية والشافافية واملسااءلة ،واملشااركة في ات اذ القرارات
من منطلق ذاتي وتعاون مشترك بين العاملين.
◆ يزيد من املمارسات اْليجابية التي تنفع املنظمة واملستفيد والعمل الخيري
◆ يحد من املمارسات السلبية التي قد تفتح بابا للفساد اْلداري أو املالي أو غيرهما.
◆ يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح املنظمة.
◆ ينمي بيئة عمل أخالقية واضحة املعاييرواْلجراءات.
◆ يحمي سمعة املنظمة ومكانتها عند أصحاب العالقة.
◆ يعين العاملين على تقويم ذواتهم
◆ يؤدي إلى أفضل املمارسات املهنية.
◆ يقدم نموذجا قابلة لالحتذاء داخل القطاع الخيري وخارجه.
◆ يرفع من ثقة املجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه

وقد حرص اانا في ص اايانة امليثاق أن تكون عباراته م تص اارة رش اايقة ،وكلماته واض ااحة الداللة .ومفهومة املع ى،
ومعانيه ومفاهيمه متو افقة متناغمة وأن يش ا ا ااتمل على أهم ما ورد في املدخالت املش ا ا ااارإليها في األس ا ا اااي ،عبر
خطاب عام ال ينصرف إلى فئة أو صفة ،وبأسلوب حي ملهم.

المبادئ العامة للميثاق :
اعتمد فريق الدراسة على األسس والركااائز املنطلقااة ماان ثوابتنااا ،وجعلهااا حاكمااة علااى جميااع أعمالااه ،ثاام جمااع
الفريااق مااا توصاال لااه أعمااال املسااح ،ونتااائال البحااث ،واسااتطالع راء أصااحاب العالقااة ،وعقااد عااددا ماان ور
العمل وجلسات التركيز ،ووجد أن هذه املدخالت مجتمعة تقود إلى ثمانية مبادئ رئيسة ،ينهض عليها امليثاق،
ويتضمن كل مبدأ قيما فرعية ،واملبادئ الثمانية هي:
 -1اْلخااالص :التقاارب هلل بالعماال ،تاام خدمااة الااوطن واْلسااهام فااي تنميااة املجتمااع ،ممااا يبعااث فااي الاانفس طاق ااة
متجددة نحو العمل بإبداع وإتقان.
 - 2النزاهة :ال حذرمما يشين اْلنسان ،وفصل املصلحة الشخصية عن العمل ،ممااا يمااتن الثقااة داخاال العماال
الخيري وفيما بينه وبين املجتمع.
 -3العدالة :حفظ الحقوق ،ومنع التج ي والتفرقة واالنصاف والتوازن في القول والفعل.
 - 4املس ااؤولية :إل اازام امل اارء نفس ااه بم ااا يج ااب علي ااه م اان أعم ااال وتبعاته ااا م ااع التزام ااه الت ااام باألنظم ااة؛ كااي ي ااؤدي
مسؤولياته الديوية والوطنية واالجتماعية واملهنية.
 -5اْلتقان :أداء األعمال واملهااام بااأعلى مسااتويات الدقااة قاادراالسااتطاعة مااع مراعاااة األصااول املهنيااة والكفاااءة
العلمية.
 -6االحت اارام :إن اازال الن اااي من ااازلهم وتق اادير جمي ااع األط ااراف ،م ااع رحم ااة الض ااعيف وت ااوقيرالق ااوي دون إخ ااالل
بالعمل واألنظمة املرعية.
 -7العطاء :تحقيق الرؤية التنموية للفرد واملجتمع ،والتفاني في التضحية من أجل تفع املستفيد.
 -8التعاااون :تضااافر الجهااود وتكاملهااا وتبااادل العااون حيااث ال يسااتطيع العاماال أن ينجااز مهامااه دون التعاااون مااع
اآلخرين.
وقد انبثق نصوص امليثاق من هذه املبادئ ،وجاءت معبرة عنها وعما تتضمنه من قيم فرعية.

مواد الميثاق

الفصل األول :أخالق أساسية:
َ
َ
 .1االلتزام بالشريعة اْلسالمية ،واتباع املنهج القويم قوال وعمال.
 .2احترام أنظمة اململكة العربية السعودية والتقيد بها.
 .3البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.
 .4احتساب نية عمل الخير ،ومر اقبة هللا في السروالعلن.
 .5التكامل مع العاملين في القطاع الخيري واملشاركة معهم في تنمية املجتمع
 .6تقبل التنوع االجتماعي لجميع الفئات والجوسيات في املجتمع.
 .7تحمل أمانة املسؤولية ،واملشقة املصاحبة للعمل قدراملستطاع ودونما ضرر ،مع الفرح بعمل الخير.
 .8الوالء للمنظمة ،والحفاظ على سمعتها ،والبعد عما يجرح خيرية العمل.
 .9النظرللنجاحات على أنها مشتركة بين العاملين واملنظمة ،مع نسبة التميزألصحابه.
 .10تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري.
 .11املحافظة على البيئة ومكوناتها ،واْلحسان إلى م لوقات هللا كافة ورحمتها.
 .12التحرزمن أي سبب لالنقسام والخالف.
 .13املحافظة على خصوصية بيانات الزمالء واملنظمة واملستفيدين.
 .14االبتعاد عن تبادل املصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس.
 .15األمانة في است دام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة.
.16صدق االلتجاء إلى هللا بطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحانه.

الفصل الثاني :األخالقيات املرتبطة بالجوانب املهنية:
 .1احترام اللوائح واألنظمة والعقود املعتمدة من املنظمة.
 .2التقيد بوق العمل وتنفيذ األعمال املوكلة إليه خالله دون شغله بأمورأخرى.
 .3االلتزام بالقواعد واألصول املهنية للعمل.
 .4تسخيراملعارف واملهارات لتنفيذ األعمال على الوجه األكمل.
 .5الجدية في تطويراملهارات واملعارف واالطالع على كل ما هو جديد في مجال العمل.
 .6االلتزام بالعقود واملواثيق واالتفاقات واملتطلبات بينه وبين املنظمة ،أو مع أي منظمة أخرى أثناء
التعاقد أو التعاون أو تقديم الخدمة وتحمل مسؤوليتها.
 .7الدفاع بموضوعية عن املنظمة حين تتعرض ألي نقد جائر أو تهمة غيرصحيحة.
 .8تيسير اْلجراءات ،واملرونة في األداء ،وتذليل العقبات حسب صالحياته وتقديم املقترحات حولها
ألصحاب القرار.

 .9تحسين مستوى الخدمة وتطويرها وقياي رضا املستفيدين وأصحاب العالقة.
 .10املبادرة إلى طرح األفكارواملقترحات التطويرية.
 .11تحاش ي التفرقة العنصرية أو الفئوية في التوظيف أو عند تقديم الخدمات.
 .12الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.
 .13املشاركة في صنع القرارات وإبداء اآلراء مع تقبل راء اآلخرين.
 .14تقدير الشراكة والتكامل بين املنظمة وأي منظمة أخرى.
 .15توطين الخبرة واستدامتها في املنظمة لتأهيل الصف الثاني ،ونقل املعرفة.
 .16التواصل الفعال بما يحقق أهداف املنظمة ،ويعززالعالقات اْليجابية بين أصحاب العالقة.
 .17اْلفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة املنظمة واملستفيد.
 .18منح األولوية لألمن والسالمة وتجنيب املنظمة أي م اطر.
 .19التنزه عن أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصلحة خاصة.

الفصل الثالث :األخالقيات املرتبطة بالجوانب املالية:
 .1تحمل مسؤولية أي عهد مالية أو عيوية بأمانة وانضباط
 .2الحفاظ على أصول املنظمة وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة ،وصيانتها من التفريط.
 3إحسان التدبيراملالي والحذرمن أي معامالت مالية مشبوهة أمنية أو نظامية.
 4تقبل املساءلة لتبرئة الذمة أو لتوضيح ما يشكل بطريقة مهنية معيارية واضحة.
 .5اْلفصا اااح عن املعلومات والبيانات املالية بطريقة نظامية موثقة إذا طلب من املتبرع فيما ي صا ااه أو من
اْلدارة الحكومية املعنية.
 .6رفض الهدايا أو الهبات املرتبطة بموقعه الوظيفي تح أي مسمى أو مسوغ.
 .7التورع عن مواطن الريبة ،وبيان ما يمنع من إساءة الظن.
 .8صرف املبالغ املالية املتبرع بها حسب الشروط املتبرعين ورغباتهم املتو افقة مع األنظمة.
 .9رفض الرشوة والسعي ملكافحتها.
 .10االبتعاد عن التورط في أي شكل من أشكال الفساد املالي أو غسيل األموال.
 .11االحتفاظ بجميع الوثائق واملستندات املالية التي تحفظ حقوق املنظمة والعاملين.

الفصل الرابع :أخالقيات العاملين مع املستفيد:
 .1تقديم الخدمة التي يحتاجها املستفيد بأفضل الوسائل واملمارسات املتاحة.
 .2العناية بآراء املستفيد عن الخدمة املقدمة له ،وسماع مقترحاته ونقلها.
 .3تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.
 .4ات اذ التدابيرالالزمة التي من شأنها حفظ سالمة املستفيد ،ووقايته من األخطار.
 .5حفظ كرامة املستفيد ،والحذرمن أي تصرف يجرح مشاعره ،أو يضره حسيا أو معنويا.
 . 6االس ا ااتئذان من املس ا ااتفيد حال التص ا ااويروالوش ا ااراْلعالمي مع مراعاة أخالقيات الص ا ااورة أثناء التوثيق،
وأخالقيات البحث االجتماعي أثناء دراسة حالة املستفيد.
 .7تقديم ما يحتاجه املس ااتفيد من نص ااح وتوجيه دون إلزام ،وش اارح الخدمة املقدمة له عند الحاجة ،وبيان
الحقوق والفرص املتاحة له ،وااللتزامات التي يتوجب عليه تأديتها للحصول على الخدمة.
 .8التفاعل معه بالتهنئة أو املواساة حسب املقام.
 .9املبادرة في البحث عن املتعففين من املحتاجين لخدمات املنظمة.
 .10العدل في خدمة املستفيدين دون محاباة أو تحيز.
 .11الصدق مع املستفيد في استحقاقه الخدمة من عدمه ،مع تطييب خاطره وتوجيهه ملا في صالحه.
 .12التجاوب الفوري مع األزمات والكوارث وأص ا ا ااحاب الحاجات املس ا ا اات جلة وتحمل ما يص ا ا اااحب ذلك من
ضغوط عمل ،أو إلحاح.
 .13تذكيره بالتوكل على هللا سبحانه في جميع شؤونه مع فعل السبب.
 .14تعميق صلته بوطنه ،وزيادة محبته ملواطنيه.

الفصل الخامس :أخالقيات الرؤساء مع العاملين:
 .1االحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم.
 .2تقدير أحوال العاملين ،والتعامل معهم بما يتطلبه املوقف ،مع حفظ كرامتهم.
 .3التعامل بعدل وإنصاف.
 .4الوفاء بحقوق العاملين املادية واملعنوية.
 .5تشجيع روح املبادرة واالبتكار.
 .6إشراك فرق العمل من غيراملديرين في بناء القرارات واختياراألنسب منها.
 .7نسبة النجاح ألهله ،والوقوف معهم في األخطاء غيراملقصودة.
 .8التواضع.

الفصل السادي :أخالقيات املرؤوسين مع الرؤساء:
 .1تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي في املنظمة.
 .2توقيرهم والتعامل معهم بما تقتضيه اآلداب املرعية.
 .3التعاون معهم ْلنجاح العمل باألداء املتفاني والرأي الصادق.
 .4تقديم النصيحة املهذبة ،وإبالغهم عن أي م الفة أو صعوبة أثناء العمل.

الفصل السابع :أخالقيات العاملين فيما بينهم:
 .1االلتزام بتعاليم الشريعة اْلسالمية وأحكامها ،وبمقتضيات األعراف ،والتقاليد التي ال ت الفها فيما
ي ص التعامل بين الجوسين.
 .2تعزيز روح األخوة ،ونشرأجواء املودة واالحترام.
 .3االبتعاد عن مساوئ األخالق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم.
 .4التفاعل بالتهنئة أو املواساة حسب املناسبة.
 .5االعتذارالجميل عن أي سلوك غيرالئق.
 .6التعامل بحكمة مع أي نزاع يقع بين العاملين مع حفظ حق األطراف في املطالبة بما تراه حسب السياسات
املتبعة والطرق النظامية.
 7مراعاة اهتمامات الزمالء ومزاياهم واْلشادة بمنجزاتهم وخصائصهم اْليجابية.
 ،8اقتصارالتواصل بين الجوسين على شؤون العمل وفيما ي دمه فقط.
 .9الحرص على نقل الخبرات والتجارب املهنية وزيادة مهارات العاملين فيما ي دم املنظمة واملستفيد.

نص الميثاق

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى له وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فنظرا ملااا للقطاااع الخيري من م اكاانااة راس ا ا ا اخااة في ديونااا وثقااافتنااا املحليااة ،وأثر واض ا ا ا ااح في مجتمعنااا ،وأهميااة
ظاهرة في رؤية اململكة العربية الس ا ا ااعودية  ،2030وبص ا ا اافتي عامال في هذا القطاع فإني أجتهد م لص ا ا اا فيما
يلي:
أن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة اململكة العربية السعودية ولوائحها املنظمة للعمل الخيري.
وأتعاامال مع جميع العااملين وأص ا ا ا احااب العالقاة من مس ا ا ا ااؤولين وماديرين ومش ا ا ا اارفين ومس ا ا ا ااتفيادين وعمالء
وشركاء بكل أدب وصدق وشفافية والتزام.
وأن أبذل ما أستطيع من وق وجهد ألداء عملي بمهنية وكفاءة وإتقان.
وأن أتعاون مع فريق العمل والزمالء في كل ما ي دم العمل وأهدافه.
وأن امتنع عن أي س ا االوك من ش ا ااأنه إلحاق الض ا اارربي أو باملنظمة ،مع التنزه عن أي تص ا اارف يؤثر س ا االبا على
ذمتي املالية وأدائي املنهي.
واحتسا ا ا ااب في ذلك األجرمن هللا ،والرغبة في خدمة الوطن ونفع املجتمع ،ملتزما بكل ما تضا ا ا اامنه امليثاق من
مبادئ ومواد وقيم ،سائال من هللا العون والسداد.
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