امليثاق األخالقي
للعاملني يف القطاع اخلريي مبادئ وسلوكيات

تمهيد
يعد التمسك مبكارم األخالق أحد ركائز النجاح ،ومن مظاهر التقدم والرقي؛ ولــذا تبــوأت أخالقيــات العمــل
مســاحة واســعة فــي أدبيــات كثيــر مــن الــدول والقطاعات املفعمة باحليوية ،ويف بيئتنا احمللية تعظم أهميتها
النبثاقها من ثقافتنا وانسجامها التام معه قــال تعالــى:
كمْ
ظكُمْ لَعَلَّ ُ
حشَاءِ وَا ْلمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ٰ يَعِ ُ
حسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُ ْربَىٰ َويَنْهَىٰ َعنِ الْفَ ْ
(إِنَّ اللَّهَ َيأْمُرُ بِالْعَ ْدلِ وَالْإِ ْ
تَذَكَّرُونَ) النحل ٩٠
وأوصــى نبيــه صلى اهلل عليه وسلم بقاعدة سامية يف التعامل األخالقي( :خُذِ الْعَ ْفوَ وَأْمُرْ بِالْعُ ْرفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِنيَ) األعراف 199 :وزكّاه جل وعال فقال( :وَإ َِّنكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) القلــم4 :
ورســولنا عليــه الصــالة والســالم هــو موضــع األســوة واالقتــداء الكامــل.
والعاملون يف القطاع اخلريي أوىل من ميتثل هلذه األخالقيات ومتثلها فــي ســلوكه ،إذ ترتقــي بهــم ،وجتعلهــم
أكثــر عطــاءً وإتقانــاً ،وأعظــم إخالصــاً واحتساباً ،مما يربز الصورة الباهرة للعمل اخلريي ،وجيعلها أشد بهاء
ونقاءً ،ويزيل عنها أي غبش عارض.
وحيــث أن رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  2030تنــص علــى أن اململكــة العربية السعودية ،قبلة املسلمني،
والعمق العربي واإلسالمي وأن جمتمع اململكــة جمتمــع حيــوي قيمــه راســخة ،وحتفــز املواطنيــن علــى املشــاركة
فــي القطــاع الثالــث وتشــرع أبــواب املنظمــات فــي القطــاع الســتقطاب أعــداد ضخمة من املتطوعني ،فقد برزت
احلاجة إىل بناء ميثاق أخالقي للعاملني فــي القطــاع اخليــري؛ يوجّــه ســلوكهم ،ويدلّهــم علــى أفضــل املمارســات
األخالقيــة واملهنيــة فــي قطاعهــم اإلنســاني النبيــل.
مصطلحات هامة
يقصد باملصطلحات التالية أينما وردت يف هذا امليثاق ما يلي:
امليثاق األخالقي :القيم واملبادئ احملورية املوجهة لثقافة العاملني يف القطاع اخلريي ،واملؤثرة يف سلوكهم.
العاملــون :كل مــن يعمــل فــي القطــاع اخليــري مــن اجلنســني ،وإنْ تفاوتَــتْ مراكزهــم وأجورهــم وطبيعــة
أعماهلــم ،ويتســاوى فــي ذلــك املوظــف واملتطــوّع.

العمل اخلريي :أي عمل يستهدف نفع الناس ،ويكون باملال ،أو اجلهد ،أو الوقت ،أو الفكر ،وليس له غايات
رحبية ،وقد يسمى أحياناً :القطاع اخلريي –القطاع الثالث – القطاع غري الرحبي.
املنظمــة :أي وقــف أو مؤسســة أو مجعيــة تنتمــي للقطــاع اخليــري مثــل:
اجلمعيــات األهليــة اخلرييــة – املؤسســات اخلرييــة – اجلمعيــات اخلرييــة – املؤسســات والكيانــات املاحنــة –
املؤسســات الوقفيــة – املؤسســات غيــر الرحبيــة
أصحاب العالقة :كل من يؤثر على املنظمة أو العمل اخلريي أو يتأثر بهما.
املستفيد :الذي أنشئت املنظمة خلدمته.
الرئيس :املسؤول األعلى ف ي كل وحدة إدارية أو منظمة على اختالف مســمياتهم الوظيفيــة.
 - 1حتديــد األســس واملبــادئ األخالقيــة للممارســات املهنيــة فــي العمــل اخليــري.
 - 2توجيه سلوك العاملني يف القطاع اخلريي.
 - 3حتفيــز العامليــن فــي القطــاع اخليــري اللتــزام باخللــق القويــم ،والتعــاون علــى تطبيقــه.
 - 4تعزيــز املمارســات اإلجيابيــة فــي القطــاع اخليــري ،وحتســني أو تصحيــح مــا عداهــا.
 - 5ترسيخ حضور األخالق يف ثقافة املنظمات.
بنيــت مــواد امليثــاق علــى أســس وركائــز تنطلــق مــن اإلميــان باللــه ســبحانه ،وااللتزام بالشريعة اإلسالمية
ومقاصدها الكلية ،واحرتام األنظمة الرمسية ،وروعــي فيهــا األصالــة ،واملتانــة ،والعلميــة ،وهــي ســمات مــن
شــأنها بلــوغ أعلــى درجــة مــن املصداقيــة ،والواقعيــة ،والقبــول.
وعليه انطلق امليثاق من أسس راسخة ،وركائز باسقة ،هي:
االســتناد إلــى النصــوص الشــرعية مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم الصحيحــة.
مراعاة األنظمة واللوائح اخلاصة باجلمعيات األهلية يف اململكة العربية السعودية.
اإلفادة من الدليل االسرتشادي لقواعد أخالقيات العمل ،ودليل احلوكمة يف اجلمعيات األهلية.

النهــل مــن التجــارب احملليــة واإلقليميــة والدوليــة ،واالطــالع علــى أفضــل املمارســات.
تلبية احتياجات أصحاب العاقة يف العمل اخلريي بكافة مستوياتهم من قيادات ،وجمالس إدارة ،وإدارات
تنفيذية ،وعاملني ،ومستفيدين.
يســهم فــي حتقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  2030التــي تنــص علــى غــرس ثقافــة التطــوع ،وحتمُّــل
املســؤولية فــي حياتنــا وأعمالنــا وجمتمعاتنا ،وتعظيم األثر االجتماع ي للقطاع غري الرحبي ،إضافة إىل رفع حيويــة
اجملتمــع املنبثقــة مــن قيمــه الراســخة ،وفتــح البــاب ألكبــر عــدد مــن الراغبيــن بالتطــوع.
يعــزز مبــادئ احلوكمــة التــي تســتند علــى املســؤولية والشــفافية واملساءلة ،واملشاركة يف اختاذ القرارات من
منطلق ذاتي وتعاون مشرتك بيــن العامليــن.


يزيــد مــن املمارســات اإلجيابيــة التــي تنفــع املنظمــة واملســتفيد والعمــل اخليــري.



يَحُدّ من املمارسات السلبية اليت قد تفتح بابًا للفساد اإلداري أو املالي أو غريهما.



يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها حبيث تصب يف صاحل املنظمة.



ينمي بيئة عمل أخالقية واضحة املعايري واإلجراءات.



حيمي مسعة املنظمة ومكانتها عند أصحاب العاقة.



يعني العاملني على تقويم ذواتهم.



يؤدي إىل أفضل املمارسات املهنية.



يقدم منوذجاً قاباً الحتذاء داخل القطاع اخلريي وخارجه.



يرفع من ثقة اجملتمع بالعمل اخلريي والعاملني فيه.
وقــد حرصنــا فــي صياغــة امليثــاق أن تكــون عباراتــه خمتصــرة رشــيقة ،وكلماتــه واضحة الداللة ،ومفهومة
املعنى ،ومعانيه ومفاهيمه متوافقة متناغمة ،وأن يشتمل على أهم ما ورد يف املدخالت املشار إليها يف األسس ،عرب
خطاب عام ال ينصرف إىل فئة أو صفة ،وبأسلوب حي ملهم.
اعتمــد فريــق الدراســة علــى األســس والركائــز املنطلقــة مــن ثوابتنــا ،وجعلهــا حاكمــة علــى مجيــع
أعمالــه ،ثــم مجــع الفريــق مــا توصلــت لــه أعمــال املســح ،ونتائــج البحــث ،واســتطاع آراء أصحــاب العاقــة،
وعقــد عــدداً مــن ورش العمــل وجلسات الرتكيز ،ووجد أن هذه املدخالت جمتمعة تقود إىل مثانية مبادئ رئيســة،
ينهــض عليهــا امليثــاق ،ويتضمــن كل مبــدأ قيمــا فرعيــة ،واملبــادئ الثمانيــة هــي:

 - 1اإلخــالص :التقــرب للــه بالعمــل ،ثــم خدمــة الوطــن واإلســهام فــي تنميــة اجملتمــع ،ممــا يبعــث فــي النفــس
طاقــة متجــددة حنــو العمــل بإبــداع وإتقــان.
 - 2النزاهة :احلذر مما يشني اإلنسان ،وفصل املصلحة الشخصية عن العمل ،مما مينت الثقة داخل العمل اخلريي
وفيما بينه وبني اجملتمع.
 - 3العدالة :حفظ احلقوق ،ومنع التجين والتفرقة ،واالنصاف والتوازن يف القول والفعل.
 - 4املســؤولية :إلــزام املــرء نفســه مبــا جيــب عليــه مــن أعمــال وتبعاتهــا ،مــع التزامــه التــام باألنظمــة؛ كــي
يــؤدي مســؤولياته الدينيــة ،والوطنيــة ،واالجتماعيــة ،واملهنيــة.
 - 5اإلتقان :أداء األعمال واملهام بأعلى مستويات الدقة قدر االستطاعة ،مع مراعاة األصول املهنية والكفاءة
العلمية.
 - 6االحرتام :إنزال الناس منازهلم ،وتقدير مجيع األطراف ،مع رمحة الضعيف وتوقري القوي دون إخال بالعمل
واألنظمة املرعية.
 - 7العطاء :حتقيق الرؤية التنموية للفرد واجملتمع ،والتفاني يف التضحية من أجل نفع املستفيد.
 - 8التعاون :تضافر اجلهود وتكاملها وتبادل العون؛ حيث ال يستطيع العامل أن ينجز مهامه دون التعاون مع
اآلخرين.
وقد انبثقت نصوص امليثاق من هـذه املبادئ ،وجاءت معربة عنه او عما تتضمنه من قيم فرعية.

الفصل األول :أخالق أساسية:
 .1االلتزام بالشريعة اإلسالمية ،واتباع املنهج القويم قوالً وعماً.
 .2احرتام أنظمة اململكة العربية السعودية والتقيد بها.
 .3البحث يف كل عمل عن رضا اخلالق ومصلحة اخللق ورمحتهم.
 .4احتساب نية عمل اخلري ،ومراقبة اهلل يف السر والعلن.

 .5التكامل مع العاملني يف القطاع اخلريي واملشاركة معهم يف تنمية اجملتمع.
.6تقبل التنوع االجتماعي جلميع الفئات واجلنسيات يف اجملتمع.
.7حتمــل أمانــة املســؤولية ،واملشــقّة املصاحبــة للعمــل قــدر املســتطاع ودومنــا ضــرر ،مــع الفــرح بعمــل اخليــر.
 .8الوالء للمنظمة ،واحلفاظ على مسعتها ،والبعد عما جيرح خريية العمل.
 .9النظــر للنجاحــات علــى أنهــا مشــرتكة بيــن العامليــن واملنظمــة ،مــع نســبة التميــز ألصحابــه.
 .10تقديم القدوة احلسنة للعاملني يف القطاع اخلريي.
 .11احملافظــة علــى البيئــة ومكوناتهــا ،واإلحســان إلــى خملوقــات اللــه كافــة ورمحتهــا.
 .12التحرز من أي سبب النقسام واخلاف.
 .13احملافظة على خصوصية بيانات الزمالء واملنظمة واملستفيدين.
 .14االبتعاد عن تبادل املصاحل الشخصية أو جتيريها لصاحل النفس.
 .15األمانة يف استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل احلديثة.
 .16صــدق االلتجــاء إلــى اللــه بطلــب التوفيــق والســداد وحتصيــل مــا يرضيــه ســبحانه.
الفصل الثاني :األخالقيات املرتبطة باجلوانب املهنية:
.1

احرتام اللوائح واألنظمة والعقود املعتمدة من املنظمة.

.2

التقيد بوقت العمل وتنفيذ األعمال املوكلة إليه خاله دون شغله بأمور أخرى.

.3

االلتزام بالقواعد واألصول املهنية للعمل.

.4

تسخري املعارف واملهارات لتنفيذ األعمال على الوجه األكمل.

.5

اجلديــة فــي تطويــر املهــارات واملعــارف واالطــالع علــى كل مــا هــو جديــد ف ي مج ال العمل.

.6

االلتزام بالعقود واملواثيق واالتفاقات واملتطلبات بينه وبني املنظمة ،أو مع أي منظمة أخرى أثناء التعاقد أو
التعاون أو تقديم اخلدمة وحتمل مسؤوليتها.

.7

الدفاع مبوضوعية عن املنظمة حني تتعرض ألي نقد جائر أو تهمة غري صحيحة.

.8

تيســري اإلجــراءات ،واملرونــة فــي األداء ،وتذليــل العقبــات حســب صالحياتــه ،وتقديــم املقرتحــات حوهلــا
ألصحــاب القــرار.

.9

حتســني مســتوى اخلدمــة وتطويرهــا وقيــاس رضــا املســتفيدين وأصحــاب العاقــة.

.10

املبادرة إىل طرح األفكار واملقرتحات التطويرية.

.11

حتاشــي التفرقــة العنصريــة أو الفئويــة فــي التوظيــف أو عنــد تقديــم اخلدمــات.

.12

الصدق يف إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.

.13

املشاركة يف صنع القرارات وإبداء اآلراء مع تقبل آراء اآلخرين.

.14

تقدير الشراكة والتكامل بني املنظمة وأي منظمة أخرى.

.15

توطيــن اخلبــرة واســتدامتها فــي املنظمــة لتأهيــل الصــف الثانــي ،ونقــل املعرفــة.

.16

التواصــل الفعــال مبــا حيقــق أهــداف املنظمــة ،ويعــزز العاقــات اإلجيابيــة بيــن أصحــاب العاقــة.

.17

اإلفادة من التقنيات والوسائل احلديثة خلدمة املنظمة واملستفيد.

.18

منح األولوية لألمن والسامة وجتنيب املنظمة أي خماطر.

.19

التنزه عن أي خداع أو تضليل أو احلصول على مصلحة خاصة.

الفصل الثالث :األخالقيات املرتبطة باجلوانب املالية:
 .1حتمّل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانة وانضباط.
 .2احلفــاظ علــى أصــول املنظمــة وممتلكاتهــا ومواردهــا العامــة واخلاصــة ،وصيانتهــا مــن التفريــط.
 .3إحسان التدبري املالي واحلذر من أي معامالت مالية مشبوهة أمنياً أو نظامياً.
 .4تقبّل املساءلة لتربئة الذمة أو لتوضيح ما يشكل بطريقة مهنية معيارية واضحة.
 .5اإلفصــاح عــن املعلومــات والبيانــات املاليــة بطريقــة نظاميــة موثقــة إذا طلبــت مــن املتبــرع فيمــا خيصــه أو مــن
اإلدارة احلكوميــة املعنيــة.
 .6رفض اهلدايا أو اهلبات املرتبطة مبوقعه الوظيفي حتت أي مسمّى أو مسوغ.
 .7التورّع عن مواطن الريبة ،وبيان ما مينع من إساءة الظن.
 .8صــرف املبالــغ املاليــة املتبــرع بهــا حســب شــروط املتربعيــن ورغباتهــم املتوافقــة مــع األنظمــة.

 .9رفض الرشوة والسعي ملكافحتها.
 .10االبتعــاد عــن التــورط فــي أي شــكل مــن أشــكال الفســاد املالــي أو غســيل األمــوال.
 .11االحتفاظ جبميع الوثائق واملستندات املالية اليت حتفظ حقوق املنظمة والعاملني.
الفصل الرابع :أخالقيات العاملني مع املستفيد:
 .1تقديــم اخلدمــة التــي حيتاجهــا املســتفيد بأفضــل الوســائل واملمارســات املتاحــة.
 .2العناية بآراء املستفيد عن اخلدمة املقدمة له ،ومساع مقرتحاته ونقلها.
 .3تسهيل تقديم اخلدمة للمستفيد دومنا تعقيد.
 .4اختــاذ التدابيــر االزمــة التــي مــن شــأنها حفــظ ســامة املســتفيد ،ووقايتــه من األخطار.
 .5حفــظ كرامــة املســتفيد ،واحلــذر مــن أي تصــرف جيــرح مشــاعره ،أو يضــره حســياً أو معنويــاً.
 .6االســتئذان مــن املســتفيد حــال التصويــر والنشــر اإلعالمــي مــع مراعــاة أخالقيات الصورة أثناء التوثيق،
وأخالقيات البحث االجتماعي أثناء دراسة حالــة املســتفيد.
 .7تقديم ما حيتاجه املستفيد من نصح وتوجيه دون إلزام ،وشرح اخلدمة املقدمة له عند احلاجة ،وبيان احلقوق
والفرص املتاحة له ،وااللتزامات اليت يتوجب عليه تأديتها للحصول على اخلدمة.
 .8التفاعل معه بالتهنئة أو املواساة حسب املقام.
 .9املبادرة يف البحث عن املتعففني من احملتاجني خلدمات املنظمة.
 .10العدل يف خدمة املستفيدين دون حماباة أو حتيز.
 .11الصــدق مــع املســتفيد فــي اســتحقاقه اخلدمــة مــن عدمــه ،مــع تطييــب خاطــره وتوجيهــه ملــا فــي صاحلــه.
 .12التجــاوب الفــوري مــع األزمــات والكــوارث وأصحــاب احلاجــات املســتعجلة ،وحتمّــل مــا يصاحــب ذلــك مــن
ضغــوط عمــل ،أو إحلــاح.
 .13تذكريه بالتوكل على اهلل سبحانه يف مجيع شؤونه مع فعل السبب.

 .14تعميق صلته بوطنه ،وزيادة حمبته ملواطنيه.
الفصل اخلامس :أخالقيات الرؤساء مع العاملني:
 .1االحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملني ويرتقي بأدائهم.
 .2تقدير أحوال العاملني ،والتعامل معهم مبـا يتطلبه املوقف ،مع حفظ كرامتهــم.
 .3التعامل بعدل وإنصاف.
 .4الوفاء حبقوق العاملني املادية واملعنوية.
 .5تشجيع روح املبادرة واالبتكار.
 .6إشراك فرق العمل من غري املديرين يف بناء القرارات واختيار األنسب منها.
 .7نسبة النجاح ألهله ،والوقوف معهم يف األخطاء غري املقصودة.
 .8التواضع.
الفصل السادس :أخالقيات املرؤوسني مع الرؤساء:
 .1تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي يف املنظمة.
 .2توقريهم والتعامل معهم مبا تقـتضيه اآلداب املرعية.
 .3التعاون معهم إلجناح العمل باألداء املتفاني والرأي الصادق.
 .4تقديــم النصيحــة املهذبــة ،وإبالغهــم عــن أي خمالفــة أو صعوبــة أثنــاء العمــل.
الفصل السابع :أخالقيات العاملني فيما بينهم:
 .1االلتــزام بتعاليــم الشــريعة اإلســالمية وأحكامهــا ،ومبقتضيــات األعــراف والتقاليــد التــي ال ختالفهــا فيمــا
خيــص التعامــل بيــن اجلنســني.
 .2تعزيز روح األخوة ،ونشر أجواء املودة واالحرتام.

 .3االبتعاد عن مساوئ األخالق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس واجلدل العقيم.
 .4التفاعل بالتهنئة أو املواساة حسب املناسبة.
 .5االعتذار اجلميل عن أي سلوك غري الئق.
 .6التعامل حبكمة مع أي نزاع يقع بني العاملني مع حفظ حق األطراف يف املطالبة مبا تراه حسب السياسات املتبعة
والطرق النظامية.
 .7مراعــاة اهتمامــات الزمــالء ومزاياهــم واإلشــادة مبنجزاتهــم وخصائصهــم اإلجيابيــة.
 .8اقتصار التواصل بني اجلنسني على شؤون العمل وفيما خيدمه فقط.
 .9احلــرص علــى نقــل اخلبــرات والتجــارب املهنيــة وزيــادة مهــارات العامليــن فيمــا خيــدم املنظمــة واملســتفيد.
مت اعتماد امليثاق األخالقي للقطاع اخلريي بقرار جملس اإلدارة يف اجتماعها رقم ( )491وتاريخ 24مارس2021م .
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