
 

 

  

 

 الميثاق األخالقي  للعاملين في القطاع غير الربحي
 

 قدمه م
يعد التمسك بمكارم األخاق أحد ركائز النجاح، ومن مظاهر التقدم والرقي؛ ولــذا تبــوأت أخالقيــات العمــل 

أدبيــات كثيــر مــن الــدول والقطاعات المفعمة بالحيوية، وفي بيئتنا المحلية تعظم مســاحة واســعة فــي 
 أهميتها النبثاقها من ثقافتن  وانسجامها التام معها. 

اء    {:قــال تعالــى ش  ح  ف  ن  ال  ى ع  ه  ن  ي  ى و  ب  ُقر  ي ال  اء  ذ  يت  إ  ان  و  س  اإلح  ل  و  د  ع  ال  ُمُر ب  أ  ه  ي  ن  الل  إ 
ُم  ال  ُرون  و  ك  ذ  ت  ُكم   ل  ع  ل  ُظُكم   ع  ي  ي   غ  ب  ال  و  ر   ك  عليه وسلم  ٩٠)النحــل:  }ن  نبيــه صلى اهلل  وأوصــى    )

ين  {  بقاعدة سامية في التعامل األخالقي: ل  اه  ج  ن  ال  ض  ع  ر  ع  أ  ف  و  ُعر  ال  ُمر  ب  أ  و  و  ف  ع  ألعراف:   ) ا      }ُخذ  ال 

ن  {،  وزّكاه جل وعال فقال:   (991 إ  ى ك  و  ل  ع  يم    ُخُلق    ل  ظ  ،   ورســولنا عليــه الصــاة والســام  (4)القلــم:  }ع 
 هــو موضــع األســوة واالقتــداء الكامــل.

والعاملون في القطاع الخيري أولى من يمتثل لهذه األخالقيات ويتمثلها فــي ســلوكه، إذ ترتقــي بهــم،  
، مما يبرز الصورة الباهرة للعمل الخيري، ويجعلها وتجعلهــم أكثــر عطــاءا   ، وأعظــم إخاصــاا واحتساباا وإتقانــاا

 أشد بهاء ونقاءا ،ويزيل عنها أي غبش عارض. 

تنــص علــى أن )المملكــة العربية السعودية، قبلة    2030وحيــث أن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  
واإل العربي  والعمق  وتحفــز  المسلمين،  راســخة(،  قيمــه  حيــوي  )مجتمــع  المملكــة  وأن مجتمع  سالمي( 

المواطنيــن علــى المشــاركة فــي القطــاع الثالــث وتشــرع أبــواب المنظمــات فــي القطــاع الســتقطاب 
القط بناء ميثاق أخالقي للعاملين فــي  الحاجة إلى  المتطوعين، فقد برزت  ــاع الخيــري؛ أعــداد ضخمة من 

اإلنســاني   قطاعهــم  فــي  والمهنيــة  األخالقيــة  الممارســات  أفضــل  علــى  ويدّلهــم  ســلوكهم،  يوّجــه 
 النبيــل.

 

 
 

 التعريفات
 يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا الميثاق ما يلي: 

العاملين في القطاع الخيري، والمؤثرة  الميثاق األخالقي: القيم والمبادئ المحورية الموجهة لثقافة  
 في سلوكهم.

ــت  مراكزهــم وأجورهــم    العاملــون: كل مــن يعمــل فــي القطــاع الخيــري مــن الجنســين، وإن  تفاوت 
 وطبيعــة أعمالهــم،  ويتســاوى فــي ذلــك الموظــف والمتطــّوع.

ويكون بالمال، أو الجهد، أو الوقت، أو الفكر، وليس له   العمل الخيري: أي عمل يستهدف نفع الناس، 
: )القطاع الخيري   القطاع غير الربحي(.   –القطاع الثالث – غايات ربحية، وقد يسمى أحياناا

 



 

 

  

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

 المؤسســات غيــر الربحيــة(  – المؤسســات الوقفيــة  – المانحــة 
 أصحاب العالقة: كل من يؤثر على المنظمة أو العمل الخيري أو يتأثر بهما. 

 المستفيد: الذي أنشئت المنظمة لخدمته.  

 المسؤول األعلى في كل وحدة إدارية أو منظمة على اختالف مســمياتهم الوظيفيــة. الرئيس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف الميثاق : 

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

 

 :الميثاق االسس والركائز التي ُبني عليها

بنيــت مــواد الميثــاق علــى أســس وركائــز تنطلــق مــن اإليمــان باللــه ســبحانه ،وااللتزام بالشريعة  
اإلسالمية ومقاصدها الكلية، واحترام األنظمة الرسمية ،وروعــي فيهــا األصالــة، والمتانــة، والعلميــة،  

 أعلــى درجــة مــن المصداقيــة، والواقعيــة، والقبــول. وهــي ســمات مــن شــأنها بلــوغ 

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



 

 

  

االســتناد إلــى النصــوص الشــرعية مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم   
 الصحيحــة.

 عيات األهلية في المملكة العربية السعودية . مراعاة األنظمة واللوائح الخاصة بالجم 

 اإلفادة من الدليل االسترشادي لقواعد أخالقيات العمل، ودليل الحوكمة في الجمعيات األهلية   
   (النهــل مــن التجــارب المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، واالطــالع علــى أفضــل الممارســات 
تلبية احتياجات أصحاب العالقة في العمل الخيري بكافة مستوياتهم من قيادات، ومجالس إدارة،   

 .)1( وإدارات تنفيذية، وعاملين، ومستفيدين
التــي تنــص علــى غــرس ثقافــة   2030يســهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 

ــل المســؤولية فــي حياتنــا وأعمالنــا ومجتمعاتنا، وتعظيم األثر االجتماعي للقطاع غير   التطــوع، وتحم 
يمــه الراســخة، وفتــح البــاب ألكبــر عــدد مــن الربحي، إضا ة إلى رفع حيويــة المجتمــع المنبثقــة مــن ق 

 الراغبيــن بالتطــوع. 

يعــزز مبــادئ الحوكمــة التــي تســتند علــى المســؤولية والشــفافية والمساءلة، والمشاركة في اتخاذ   
 القرارات من منطلق ذاتي وتعاون مشترك بيــن العامليــن. 

 إليجابيــة التــي تنفــع المنظمــة والمســتفيد والعمــل الخيــري. يزيــد مــن الممارســات ا 

ا للفساد اإلداري أو المالي أو غيرهما.   ُحّد من الممارسات السلبية التي قد تفتح بابا  ي 

 يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح المنظمة.
 ينمي بيئة عمل أخالقية واضحة المعايير واإلجراءات. 
 يحمي سمعة المنظمة ومكانتها عند أصحاب العاقة. 

 يعين العاملين على تقويم ذواتهم. 
 يؤدي إلى أفضل الممارسات المهنية.

 يقدم نموذجاا قاباا الحتذاء داخل القطاع الخيري وخارجه. 
 يرفع من ثقة المجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه.  

تكــون عباراتــه مختصــرة رشــيقة، وكلماتــه واضحة الداللة،  وقــد حرصنــا فــي صياغــة الميثــاق أن  
ومفهومة المعنى، ومعانيه ومفاهيمه متوافقة متناغمة ،وأن يشتمل على أهم ما ورد في المدخالت  

 المشار إليها في األسس، عبر خطاب عام ال ينصرف إلى فئة أو صفة، وبأسلوب حي ملهم.
 

 

 
 



 

 

  

 
 

 المبادئ العامة للميثاق :  
اعتمــد فريــق الدراســة علــى األســس والركائــز المنطلقــة مــن ثوابتنــا، وجعلهــا حاكمــة علــى جميــع  
أعمالــه، ثــم جمــع الفريــق مــا توصلــت لــه أعمــال المســح ،ونتائــج البحــث، واســتطالع آراء أصحــاب  

د عــدداا مــن ورش العمــل وجلسات التركيز، ووجد أن هذه المدخالت مجتمعة تقود إلى  العالقــة، وعقــ
ثمانية مبادئ رئيســة، ينهــض عليهــا الميثــاق، ويتضمــن كل مبــدأ قيمــا فرعيــة، والمبــادئ الثمانيــة  

 هــي:  
هام فــي تنميــة المجتمــع، ممــا يبعــث  اإلخــالص: التقــرب للــه بالعمــل، ثــم خدمــة الوطــن واإلســ  -1

 فــي النفــس طاقــة متجــددة نحــو العمــل بإبــداع وإتقــان.
النزاهة: الحذر مما يشين اإلنسان، وفصل المصلحة الشخصية عن العمل ،مما يمتن الثقة داخل العمل   -2

 الخيري وفيما بينه وبين المجتمع .
 جني والتفرقة، واالنصاف والتوازن في القول والفعل. العدالة: حفظ الحقوق، ومنع الت -3
المســؤولية: إلــزام المــرء نفســه بمــا يجــب عليــه مــن أعمــال وتبعاتهــا ،مــع التزامــه التــام    -4

 باألنظمــة؛ كــي يــؤدي مســؤولياته الدينيــة،  والوطنيــة ،واالجتماعيــة،  والمهنيــة.
اإلتقان: أداء األعمال والمهام بأعلى مستويات الدقة قدر االستطاعة ،مع مراعاة األصول المهنية    -5

 والكفاءة العلمية. 
االحترام: إنزال الناس منازلهم، وتقدير جميع األطراف، مع رحمة الضعيف وتوقير القوي دون إخالل    -6

 بالعمل واألنظمة المرعية.
 لفرد والمجتمع، والتفاني في التضحية من أجل نفع المستفيد.العطاء: تحقيق الرؤية التنموية ل -7
التعاون: تضافر الجهود وتكاملها وتبادل العون؛ حيث ال يستطيع العامل أن ينجز مهامه دون التعاون مع   -8

 اآلخرين.
 وقد انبثقت نصوص الميثاق من هـذه المبادئ، وجاءت معبرة عنها وعما تتضمنه من قيم فرعية. 

 


