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3الميثاق األخالقي للعاملين في القطاع الخيري مبادئ وسلوكيات

يعــد التمســك بمــكارم األخــاق أحــد ركائــز النجــاح، ومــن مظاهــر التقــدم والرقــي؛ 

ولــذا تبــوأت أخاقيــات العمــل مســاحة واســعة فــي أدبيــات كثيــر مــن الــدول 

والقطاعــات المفعمــة بالحيويــة، وفــي بيئتنــا المحلية تعظــم أهميتها النبثاقها 

مــن ثقافتنــا وانســجامها التــام معهــا.

ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   تعالــى:زب   قــال 

نبيــه  )النحــل: ٩٠(،  وأوصــى  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  رب 
صلــى اللــه عليــه وســلم بقاعــدة ســامية فــي التعامــل األخاقــي:زب ڄ  ڃ    ڃ   

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  رب  ]األعــراف: 199[،  وزّكاه جــل وعــا فقــال:  زب ڱ  
ڱ     ڱ  ں  ں   رب ]القلــم: 4[،   ورســولنا عليــه الصــاة والســام هــو موضــع 

األســوة واالقتــداء الكامــل.

والعاملــون فــي القطــاع الخيــري أولــى مــن يمتثــل لهــذه األخاقيــات ويتمثلهــا 

فــي ســلوكه، إذ ترتقــي بهــم، وتجعلهــم أكثــر عطــاءً وإتقانــًا، وأعظــم إخاصــًا 

واحتســابًا، ممــا يبــرز الصــورة الباهــرة للعمــل الخيــري، ويجعلها أشــد بهــاء ونقاءً، 

ويزيــل عنهــا أي غبــش عــارض.

وحيــث أن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 تنــص علــى أن )المملكــة 

العربية السعودية، قبلة المسلمين، والعمق العربي واإلسامي( وأن مجتمع 

المملكــة )مجتمــع حيــوي قيمــه راســخة(، وتحفــز المواطنيــن علــى المشــاركة 

فــي القطــاع الثالــث وتشــرع أبــواب المنظمــات فــي القطــاع الســتقطاب أعــداد 

ضخمــة مــن المتطوعيــن، فقــد بــرزت الحاجــة إلــى بنــاء ميثــاق أخاقــي للعامليــن 

الممارســات  أفضــل  علــى  ويدّلهــم  ســلوكهم،  يوّجــه  الخيــري؛  القطــاع  فــي 

ــل. ــة فــي قطاعهــم اإلنســاني النبي ــة والمهني األخاقي

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ األعراف: ١٩٩
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5الميثاق األخالقي للعاملين في القطاع الخيري مبادئ وسلوكيات

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا الميثاق ما يلي:

 الميثــاق األخالقــي: القيــم والمبــادئ المحوريــة الموجهــة لثقافــة العامليــن 
فــي القطــاع الخيــري، والمؤثــرة فــي ســلوكهم.

 العاملــون: كل مــن يعمــل فــي القطــاع الخيــري مــن الجنســين، وإْن تفاوَتــْت 
الموظــف  ذلــك  فــي  ويتســاوى  أعمالهــم،  وطبيعــة  وأجورهــم  مراكزهــم 

والمتطــّوع.

 العمــل الخيــري: أي عمــل يســتهدف نفــع النــاس، ويكــون بالمــال، أو الجهــد، أو 
الوقــت، أو الفكــر، وليــس لــه غايــات ربحيــة، وقــد يســمى أحيانــًا: )القطــاع الخيــري 

–القطــاع الثالــث – القطــاع غيــر الربحــي(.

 المنظمــة: أي وقــف أو مؤسســة أو جمعيــة تنتمــي للقطــاع الخيــري مثــل: 
 – الخيريــة  الجمعيــات   – الخيريــة  المؤسســات   – الخيريــة  األهليــة  )الجمعيــات 
المؤسســات غيــر  الوقفيــة –  المؤسســات  المانحــة –  المؤسســات والكيانــات 

الربحيــة(

 أصحاب العالقة: كل من يؤثر على المنظمة أو العمل الخيري أو يتأثر بهما.

 المستفيد: الذي أنشئت المنظمة لخدمته.

 الرئيــس: المســؤول األعلــى فــي كل وحــدة إداريــة أو منظمــة علــى اختــاف 
ــة. مســمياتهم الوظيفي
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العمــل  فــي  المهنيــة  للممارســات  األخاقيــة  والمبــادئ  األســس  تحديــد   -  1
الخيــري. 

2 - توجيه سلوك العاملين في القطاع الخيري.  

3 - تحفيــز العامليــن فــي القطــاع الخيــري لالتــزام بالخلــق القويــم، والتعــاون 
ــى تطبيقــه. عل

4 -  تعزيــز الممارســات اإليجابيــة فــي القطــاع الخيــري، وتحســين أو تصحيــح مــا 
عداهــا. 

5 - ترسيخ حضور األخاق في ثقافة المنظمات.
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األسس والركائز 
التي بني 

عليها الميثاق
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بنيــت مــواد الميثــاق علــى أســس وركائــز تنطلــق مــن اإليمــان باللــه ســبحانه، 

وااللتــزام بالشــريعة اإلســامية ومقاصدهــا الكليــة، واحتــرام األنظمــة الرســمية، 

وروعــي فيهــا األصالــة، والمتانــة، والعلميــة، وهــي ســمات مــن شــأنها بلــوغ 

أعلــى درجــة مــن المصداقيــة، والواقعيــة، والقبــول.

وعليه انطلق الميثاق من أسس راسخة، وركائز باسقة، هي:

 االســتناد إلــى النصــوص الشــرعية مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه 

عليــه وســلم الصحيحــة.

 مراعــاة األنظمــة واللوائــح الخاصــة بالجمعيــات األهليــة فــي المملكــة العربيــة 

السعودية. 

 اإلفــادة مــن الدليــل االسترشــادي لقواعــد أخاقيــات العمــل، ودليــل الحوكمــة 

فــي الجمعيــات األهليــة)1(. 

 النهــل مــن التجــارب المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، واالطــاع علــى أفضــل 

الممارســات)2(. 

 تلبيــة احتياجــات أصحــاب العاقــة فــي العمــل الخيــري بكافــة مســتوياتهم مــن 

قيــادات، ومجالــس إدارة، وإدارات تنفيذيــة، وعامليــن، ومســتفيدين)3(.

http://cutt.us/ « :1- الدليالن أقرتهما وزارة العمل والتنمية االجتماعية، انظر: الدليل االسترشادي لقواعد أخالقيات العمل
FARJ5 « ، و انظر: دليل احلوكمة الرشيدة: »http://cutt.us/9JcwY«، وقد نص دليل احلوكمة على كتابة ميثاق أخالقي للعاملني 

يف اجلمعيات على اختالف مستوياتهم التنظيمية واإلدارية. 
2- وذلك من خالل دراسة مسحية وبحثية لهذه التجارب واملواثيق نفذها فريق عمل متخصص. 

3- من خالل نتائج )7( ورش عمل عقدت مع عدد مناسب من أصحاب العالقة يف عدة مناطق من مناطق اململكة.



10

فوائد 
االلتزام 
بالميثاق
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التــي   2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  تحقيــق  فــي  يســهم   

ــل المســؤولية فــي حياتنــا وأعمالنــا  تنــص علــى غــرس ثقافــة التطــوع، وتحمُّ

ومجتمعاتنــا، وتعظيــم األثــر االجتماعــي للقطــاع غيــر الربحــي، إضافــة إلــى رفــع 

حيويــة المجتمــع المنبثقــة مــن قيمــه الراســخة، وفتــح البــاب ألكبــر عــدد مــن 

بالتطــوع. الراغبيــن 

والشــفافية  المســؤولية  علــى  تســتند  التــي  الحوكمــة  مبــادئ  يعــزز   

والمســاءلة، والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات مــن منطلــق ذاتي وتعاون مشــترك 

العامليــن. بيــن 

 يزيــد مــن الممارســات اإليجابيــة التــي تنفــع المنظمــة والمســتفيد والعمــل 

الخيــري.

 َيُحــّد مــن الممارســات الســلبية التــي قــد تفتــح باًبــا للفســاد اإلداري أو المالــي 

أو غيرهمــا.

 يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح المنظمة.

  ينمي بيئة عمل أخاقية واضحة المعايير واإلجراءات.

 يحمي سمعة المنظمة ومكانتها عند أصحاب العاقة.

 يعين العاملين على تقويم ذواتهم.

 يؤدي إلى أفضل الممارسات المهنية.

 يقدم نموذجًا قاباً لاحتذاء داخل القطاع الخيري وخارجه.

 يرفع من ثقة المجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه.

ــه  ــه مختصــرة رشــيقة، وكلمات ــاق أن تكــون عبارات ــا فــي صياغــة الميث وقــد حرصن

واضحــة الداللــة، ومفهومــة المعنــى، ومعانيــه ومفاهيمــه متوافقــة متناغمة، 

وأن يشــتمل علــى أهــم مــا ورد فــي المدخــات المشــار إليهــا فــي األســس، عبــر 

خطــاب عــام ال ينصــرف إلــى فئــة أو صفــة، وبأســلوب حــي ملهــم.  


