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 مقدمة :
مســاحة واســعة فــي أدبيــات كثيــر مــن  يعـد التمسـك بمـكارم األخالق أحـد ركائـز النجـاح، ومـن مظاهـر التقـدم والرقـي؛ ولــذا تبــوأت أخالقيات العمــل  

التـام معهـا المحلية تعظـم أهميتها النبثاقها مـن ثقافتنـا وانسـجامها  بيئتنـا  بالحيويـة، وفـي  المفعمـة  القطـاع  ،    الــدول والقطاعـات  والعاملـون فـي 
ســلوكه، إذ ترتقــي بهــم، وتجعلهــم أكثــر عطــاًء وإتقانــًا، وأعظــم إخالصا واحتسـابًا، ممـا يبـرز الخيـري أولـى مـن يمتثـل لهـذه األخالقيات ويمثلها فــي  

 الصـورة الباهـرة للعمـل الخيـري، ويجعلها أشـد بهـاء ونقاًء، ويزيـل عنهـا أي غبـش عـارض. 
ن )المملكــة العربية السعودية، قبلة المسلمين، والعمق العربي واإلسالمي) وأن مجتمع تنــص علــى أ  2030وحيــث أن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  

ــات فــي القطــاع الســتقطاب المملكــة (مجتمــع حيــوي قيمــه راســخة(، وتحفــز المواطنيــن علــى المشــاركة فــي القطــاع الثالــث وتشــرع أبــواب المنظم
ال مـن  أفضأعــداد ضخمـة  علــى  ويدّلهــم  ســلوكهم،  يوّجــه  الخيــري؛  القطــاع  فــي  للعامليـن  أخالقي  ميثـاق  بنـاء  إلـى  الحاجـة  بـرزت  ــل  متطوعيـن، فقـد 

 الممارســات األخالقية والمهنيــة فــي قطاعهــم اإلنســاني النبيــل.
 التعريفات  

 اق ما يلي: يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا الميث
 القيـم والمبـادئ المحوريـة الموجهـة لثقافـة العامليـن فـي القطـاع الخيـري، والمؤثـرة فـي سـلوكهم.  الميثـاق األخالقـي:  
فــي ذلــك الموظــف  أعمالهــم، ويتســاوىمــن الجنســين، وإْن تفاوَتــْت مراكزهــم وأجورهــم وطبيعــة الجمعية كل مــن يعمــل فــي  :العاملــون 

 والمتطــّوع.
القطـاع  )أي عمـل يسـتهدف نفـع النـاس، ويكـون بالمـال، أو الجهـد، أو الوقـت، أو الفكـر، وليـس لـه غايـات ربحيـة، وقـد يسـمى أحيانـًا: : العمـل الخيـري

 .(القطـاع غيـر الربحـي –القطـاع الثالـث –الخيـري 
 شريان  –جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان  المنظمــة:

 أو العمل الخيري أو يتأثر بهما. الجمعية كل من يؤثر على  أصحاب العالقة: 
 الذي أنشئت المنظمة لخدمته.المستفيد:  •
 مســمياتهم الوظيفيــة.  اختالفالمسـؤول األعلـى فـي كل وحـدة إداريـة أو منظمـة علـى  الرئيـس: •

 اهداف الميثاق  
 الخيــري. للممارســات المهنيــة فــي العمــل  األخالقية تحديــد األســس والمبــادئ  - 1
 الخيري.توجيه سلوك العاملين في القطاع  - 2
 القطــاع الخيــري اللتــزام بالخلــق القويــم، والتعــاون علــى تطبيقــه. تحفيــز العامليــن فــي  - 3
 عداهــا. تعزيــز الممارســات اإليجابيــة فــي القطــاع الخيــري، وتحســين أو تصحيــح مــا   - 4
 في ثقافة المنظمات.  قاألخالترسيخ حضور  - 5

 األسس والركائز التي بني عليها الميثاق 
م باللــه  بنيــت  اإليمــان  مــن  تنطلــق  وركائــز  أســس  علــى  الميثــاق  وااللتـزامــواد  األنظمـة   ســبحانه،  واحتـرام  الكليـة،  ومقاصدهـا  الالسامية  بالشـريعة 

وعليه انطلق  ،  والقبــولن المصداقيــة، والواقعيــة،  فيهــا األصالــة، والمتانــة، والعلميــة، وهــي ســمات مــن شــأنها بلــوغ أعلــى درجــة مــ  الرسـمية، وروعــي
 الميثاق من أسس راسخة، وركائز باسقة، هي: 

 االســتناد إلــى النصــوص الشــرعية مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم الصحيحــة.  •
 السعودية.مراعـاة األنظمـة واللوائـح الخاصـة بالجمعيـات األهليـة فـي المملكـة العربيـة  •
 العمـل، ودليـل الحوكمـة فـي الجمعيـات األهليـة.  أخالقيات اإلفـادة مـن الدليـل االسترشـادي لقواعـد  •
 الممارســات.  ـى أفضــلعلـ واالطالعالنهــل مــن التجــارب المحليــة واإلقليميــة والدوليــة،  •
 ومسـتفيدين. تلبيـة احتياجـات أصحـاب العاقـة فـي العمـل الخيـري بكافـة مسـتوياتهم مـن قيـادات، ومجالـس إدارة، وإدارات تنفيذيـة، وعامليـن،  •

 فوائد االلتزام بالميثاق األخالقي  
ــل المســؤولية فــي حياتنــا وأعمالنــا   2030يســهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية   التــي تنــص علــى غــرس ثقافــة التطــوع، وتحمُّ

قــة مــن قيمــه الراســخة، وفتــح البــاب ألكبــر عــدد ومجتمعاتنـا، وتعظيـم األثـر االجتماعـي للقطـاع غيـر الربحـي، إضافـة إلـى رفـع حيويــة المجتمــع المنبث
 مــن الراغبيــن بالتطــوع. 

ذاتي وتعاون مشـترك  يعــزز مبــادئ الحوكمــة التــي تســتند علــى المســؤولية والشــفافية والمسـاءلة، والمشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات مـن منطلـق  •
 بيــن العامليــن. 

 ن الممارســات اإليجابيــة التــي تنفــع المنظمــة والمســتفيد والعمــل الخيــري. يزيــد مــ •
 َيُحـّد مـن الممارسـات السـلبية التـي قـد تفتـح باًبـا للفسـاد اإلداري أو المالـي أو غيرهمـا. •
 يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح المنظمة.  •
 واضحة المعايير واإلجراءات. ة أخالقيينمي بيئة عمل  •
 يحمي سمعة المنظمة ومكانتها عند أصحاب العاقة. •

 



 

 يعين العاملين على تقويم ذواتهم.  •
 يؤدي إلى أفضل الممارسات المهنية. •
 يقدم نموذجًا قابًا الحتذاء داخل القطاع الخيري وخارجه. •
 يرفع من ثقة المجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه. •

المعنـى، ومعانيـه ومفاهيمـه موقــد حرصنــا ف  الداللـة، ومفهومـة  تكــون عباراتــه مختصــرة رشــيقة، وكلماتــه واضحـة  أن  الميثــاق  توافقـة ــي صياغــة 
 وبأسـلوب حـي ملهـم.   ت المشـار إليهـا فـي األسـس، عبـر خطـاب عـام ال ينصـرف إلـى فئـة أو صفـة، اليشـتمل علـى أهـم مـا ورد فـي المدخـ متناغمة، وأن

 
 المبادئ العامة للميثاق األخالقي  

، وجعلهــا حاكمــة علــى جميــع أعمالــه، ثــم جمــع الفريــق مــا توصلــت لــه أعمــال اعتمــد فريــق الدراســة علــى األســس والركائــز المنطلقــة مــن ثوابتنــا
ت مجتمعـة تقـود إلـى  الالبحــث، واســتطاع آراء أصحــاب العاقــة، وعقــد عــددًا مــن ورش العمــل وجلسـات التركيـز، ووجـد أن هـذه المدخ  المســح، ونتائــج

 ثمانيـة مبـادئ رئيســة، ينهــض عليهــا الميثــاق، ويتضمــن كل مبــدأ قيمــا فرعيــة، والمبــادئ الثمانيــة هــي:  
ــة متجــددة نحــو العمــل بإبــداع  التقــرب للــه بالعمــل، ثــم خدمــة الوطــن واإلســهام فــي تنميــة المجتمــع، ممــا يبعــث فــي النفــس طاق اإلخــالص: •

 وإتقــان.
 المجتمـع.يمتـن الثقـة داخـل العمـل الخيـري وفيمـا بينـه وبيـن  العمـل، ممـاالحـذر ممـا يشـين اإلنسـان، وفصـل المصلحـة الشـخصية عـن  النزاهـة: •
 فـي القـول والفعـل. حفـظ الحقـوق، ومنـع التجنـي والتفرقـة، واالنصـاف والتـوازنالعدالـة:  •
الدينيــة، والوطنيــة،  التزامــه التــام باألنظمــة؛ كــي يــؤدي مســؤولياته  وتبعاتهــا، مــعإلــزام المــرء نفســه بمــا يجــب عليــه مــن أعمــال  المســؤولية: •

 .واالجتماعيــة، والمهنيــة 
 مراعـاة األصـول المهنيـة والكفـاءة العلميـة.  االسـتطاعة، مـعات الدقـة قـدر أداء األعمـال والمهـام بأعلـى مسـتوي اإلتقـان: •
 إنـزال النـاس منازلهـم، وتقديـر جميـع األطـراف، مـع رحمـة الضعيـف وتوقيـر القـوي دون إخـال بالعمـل واألنظمـة المرعيـة. االحتـرام:  •
 ، والتفانـي فـي التضحيـة مـن أجـل نفـع المسـتفيد. تحقيـق الرؤيـة التنمويـة للفـرد والمجتمـع العطـاء: •
 تضافـر الجهـود وتكاملهـا وتبـادل العـون؛ حيـث ال يسـتطيع العامـل أن ينجـز مهامـه دون التعـاون مـع اآلخريـن.  التعـاون: •

 قيـم فرعيـة. وقـد انبثقـت نصـوص الميثـاق مـن هـذه المبـادئ، وجـاءت معبـرة عنهـا وعمـا تتضمنـه مـن 
 مواد الميثاق األخالقي 

 الفصل األول: أخالق أساسية:
 ، واتباع المنهج القويم قواًل وعمًا.ة اإلسالميااللتزام بالشريعة  .1
 احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها. .2
 البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.  .3
 الخير، ومراقبة هللا في السر والعلن.احتساب نية عمل  .4
 التكامـل مـع العامليـن فـي القطـاع الخيـري والمشـاركة معهـم فـي تنميـة المجتمـع.  .5
 تقبل التنوع االجتماعي لجميع الفئات والجنسيات في المجتمع.  .6
 ا ضــرر، مــع الفــرح بعمــل الخيــر. تحمــل أمانــة المســؤولية، والمشــّقة المصاحبــة للعمــل قــدر المســتطاع ودونمــ .7
 الوالء للمنظمة، والحفاظ على سمعتها، والبعد عما يجرح خيرية العمل. .8
 النظــر للنجاحــات علــى أنهــا مشــتركة بيــن العامليــن والمنظمــة، مــع نســبة التميــز ألصحابــه.  .9

 تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري. .10
 افظــة علــى البيئــة ومكوناتهــا، واإلحســان إلــى مخلوقــات اللــه كافــة ورحمتهــا.المح .11
 التحرز من أي سبب النقسام والخاف.  .12
 والمستفيدين . والمنظمة  ءالزمالالمحافظة على خصوصية بيانات   .13
 االبتعاد عن تبادل المصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس.  .14
 لتقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة.األمانة في استخدام ا .15
 صــدق االلتجــاء إلــى اللــه بطلــب التوفيــق والســداد وتحصيــل مــا يرضيــه ســبحانه.  .16

 الفصل الثاني: األخالقيات المرتبطة بالجوانب المهنية: 
 احترام اللوائح واألنظمة والعقود المعتمدة من المنظمة. .1
 وتنفيـذ األعمـال الموكلـة إليـه خالـه دون شـغله بأمـور أخرى. التقيـد بوقـت العمـل  .2
 للعمل.االلتزام بالقواعد واألصول المهنية  .3



 

 تسخير المعارف والمهارات لتنفيذ األعمال على الوجه األكمل. .4
 العمـل.علــى كل مــا هــو جديــد فـي مجـال  واالطالعالجديــة فــي تطويــر المهــارات والمعــارف  .5
مـع أي منظمـة أخـرى أثنـاء التعاقـد أو التعـاون أو تقديـم الخدمة  المنظمـة، أوااللتـزام بالعقـود والمواثيـق واالتفاقـات والمتطلبـات بينـه وبيـن   .6

 وتحمل مسؤوليتها.
 أو تهمة غير صحيحة. الدفاع بموضوعية عن المنظمة حين تتعرض ألي نقد جائر  .7
 المقترحــات حولهــا ألصحــاب القــرار.  صالحياته، وتقديــم تيســير اإلجــراءات، والمرونــة فــي األداء، وتذليــل العقبــات حســب  .8
 تحســين مســتوى الخدمــة وتطويرهــا وقيــاس رضــا المســتفيدين وأصحــاب العاقــة.  .9

 لمقترحات التطويرية   . المبادرة إلى طرح األفكار وا .10
 تحاشــي التفرقــة العنصريــة أو الفئويــة فــي التوظيــف أو عنــد تقديــم الخدمــات.  .11
 الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.  .12
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 نص الميثاق األخالقي 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 : وبعـد                                                            واالهوصحبـه ومـن  آلة والسـام علـى رسـول اللـه وعلـى  والصـالةالحمـد للـه 
ظاهـر  وأهميـة  مجتمعنـا،  فـي  واضـح  وأثـر  المحليـة،  وثقافتنـا  ديننـا  فـي  راسـخة  مكانـة  مـن  الخيـري  للقطـاع  لمـا  رؤيـة فنظـرًا  فـي  العربيـة    ة  المملكـة 

 ، وبصفتـي عامـًا فـي هـذا القطـاع فإنـي أجتهـد مخلصـًا فيمـا يلـي:  2030السـعودية 
 أن أكـون قـدوة حسـنة باحتـرام أنظمـة المملكـة العربيـة السـعودية ولوائحهـا المنظمـة للعمـل الخيـري.  •
عاقــة مــن مســؤولين ومديريــن ومشـرفين ومسـتفيدين وعمـاء وشـركاء بـكل أدب وصـدق وشـفافية وأتعامــل مــع جميــع العامليــن وأصحــاب ال •

 والتـزام. 
 وأن أبذل ما أستطيع من وقت وجهد ألداء عملي بمهنية وكفاءة وإتقان. •
 في كل ما يخدم العمل وأهدافه. ءوالزمالوأن أتعاون مع فريق العمل  •
 مـن شـأنه إلحـاق الضـرر بـي أو بالمنظمـة، مـع التنـزه عـن أي تصـرف يؤثـر سـلبًا علـى ذمتـي الماليـة وأدائـي المهنـي. وأن امتنـع عـن أي سـلوك   •
نــه الميثــاق مــن مبــادئ ومــواد و المجتمـع، ملتزمــاواحتسـب فـي ذلـك األجـر مـن اللـه، والرغبـة فـي خدمـة الوطـن ونفـع  •   القيــم، ســائبــكل مــا تضمَّ

 مــن اللــه العــون والســداد.
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